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Pejsek štěká...
Haf! H&f! H&&f!

 Štěkám jaro plné síly, ať 
zas v lese tančí víly.

 
Tak už se nám jaro blíží, 

slunce na nás žhnoucně 
shlíží. Už má nachystá-
no všechno, bude krásně, 
možná pěkno.

Pokud si chcete něco do-
dělat na tábor je výrobní 
Čaj v pátek 11. 4. od 16:00 
uvnitř klubovny je to pra-
vé. Ať už to bude postel, 
bednička či kdo ví - to už 
bude tentokráte na vás.

 
Chtěl bych popřát všech-

no nejlepší k narozeninám 

všem těm, co se narodili v 
měsíci dubnu. Jmenovitě 
Týně, Pomerančovi a Ště-
pánovi. Zas o rok starší, zas 
o rok .............ejší. (Doplňte 
dle fantazie.)

            
Šílenost z družinovek
  Týna: „Teď jste všichni 

nějaký rozmazaný. Jako ka-
ždý ráno.“

  Kubík: „Urazila jsi mě“
          
Pro všechny jinochy, kte-

ří si připadají příliš hubení 
a pro všechny děvy, kte-
ré by chtěly zas o trochu 
omládnout - směr Veliko-
noční výprava.
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Co budeme dělat?
8. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. 4. Čaj (16:00 - 19:00)
15.  a 16. 4. Družinovky (16:30 - 19:00)
17. - 21. 4. Velikonoční výprava
22. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)
29.  a 30. 4. Družinovky (16:30 - 19:00)
6. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)

A dále

9. - 11. 5. Štítek táborníčka
16. 5. Čaj (16:00 - 19:00)
30. 5. - 1. 6. Poklad
13. - 15. 6. Výprava na vodu

Tábor

27. 6. Odjezd na představebku
30. 6. - 13. 7. Krátký tábor
30. 6. - 20. 7. Dlouhý tábor
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Zdravověda
7.díl – Zlomeniny vs. Naraženiny

V dnešním si povíme něco o tom, jak od sebe odli-
šit zlomeniny a naraženiny. Může se stát, že se někde 
bolestivě uhodíte, odněkud spadnete či v zápalu ně-
jakého kolektivní sportu utrpíte nějaké zranění. Bo-
lest budete cítit i po několika hodinách a položíte si 
otázku: „Mám to zlomené?“

V případě otevřené zlomeniny žádná nejistota ne-
hrozí. Zavolejte ihned lékaře. NIKDY kost nezatlačuj-
te zpátky! Pokud chcete dotyčného někam odtrans-
portovat a není možné ho nechat v klidu, kost obložte 
dlahami, aby se nemohla hýbat a působit další škody. 
Je vhodné kost překrýt šátkem či čistým kapesníkem, 
aby byla alespoň trochu chráněná před okolními vli-
vy. Ránu je vhodné vydesinfikovat.

Když z rány žádná kost nečouhá, je na místě zjistit, 
zda se jedná o zlomeninu 
či nikoliv. Může se to zdát 
zvláštní, ale naraženiny 
mnohdy bolí víc, než zlome-
niny a častěji natékají a tvo-
ří se kolem nich modřina. 
Zlomenina spíše pobolívá a 
jentak nepřejde.

Jestliže víte jistě, že se jed-
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1. Samara 48
2. Kryštof 39
3. Jonatán 37
4. Štěpán 35
5. David 33
6. Julinka 33
7. Simča 31
8. Máťa 25
9. Mety 25
10. Jósa 24
11. Skříťa 24
12. Vojta 23
13. Kuba V. 22
14. Kubík Ne 21

15. Esterka 20
16. Meliška 20
17. Mikulda 20
18. Sára 19
19. Tea 19
20. Edík 18
21. Týna 18
22. Jéňa 15
23. Vosa 15
24. Majda 14
25. Borůvka 9
26. Vašík 6
27. Honzík 5
28. Mája 5

Bodování za březen

ná o zlomeninu, je vhodné při přikládání dlahy zafi-
xovat kloub nad i kloub pod postižených místem. Po-
kud je zlomenina v kloubu, zafixujte celkem 3 klouby.

Kvízová otázka na závěr, za 3 body do bodování:
Jak se řekne latinsky zlomenina?
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Peklo skládá účty, trestejte chasu!
Aneb hra od Arálií

(22.3.2014)

Tentokrát pojaly Arálie svou tradiční hru poněkud 
megalomanštěji. Neodehrávala se totiž v Praze, ale 
ve skanzenu v Brandýse nad Labem. Na úvod jsme 
se ocitli v pekle, kde rozčilený Lucifer vařil nad oh-
něm brokolici. Co naplat, bude třeba posbírat nějaké 
ty hříšné duše. A tak nás, jakožto svoje pomocníky, 
vyslal do vesnice! Ve vesnici to žilo a každý se rád po-
dělil o drby o ostatních. Samozřejmě že ne zadarmo... 

A tak jsme přebírali luštěniny v ošatce, věšeli prá-
dlo na šňůru ve 3 metrové výšce, vytvářeli vzor pro 
tkadlenu, přenášeli vajíčka a plnili vědro děravým 
hrncem. Pomluvy rychle přibývaly, a tak jsme se brzy 
mohli vydat zpět do pekla. Lucifer si nás pozorně 
vyslechl, ale žádná pomluva mu nepřipadala nato-
lik závažná, aby dotyčnému zajistila peklo. Na peklo 
padlo zklamání z představy další zeleniny, když tu 
přišel spásný nápad! Vezměme je všechny, za to jak 
pomlouvají! A tak nastal hon. Vesničané se bránili pe-
řím, ale my jsme se nedali. Obelstili jsme je, svázali a 
donesli před brány pekelné, kde se jistě do teď škvaří 
nad ohněm.
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Hádej, hádej, hadači
Pro Starší

Těžce nemocný starý pán byl u doktora a ten mu 
předepsal 2 červené a 2 modré prášky. Přesně o půl-
noci si musí vzít právě jeden prášek modrý a právě 
jeden červený. Pokud si je nevezme, jeho srdce to ne-
vydrží. Pokud si jich vezme víc, zemře na předávko-
vání.

Protože byl z cesty k doktorovi unavený, šel si hned 
po příchodu lehnout (takže si prášky nenachystal). 
Spal až do půlnoci, kdy ho probudil budík. Ke svému 
zděšení zjistil, že došlo k výpadku elektřiny a všude 
je naprostá tma. Zašmátral v krabičce na léky a zjistil, 
že ty 4 prášky od sebe hmatem nerozezná a žádná 
možnost k posvícení také neexistuje.

Zachoval chladnou hlavu, zamyslel se a celou situa-
ci v mžiku bravurně vyřešil. Jak?

Pro mladší 

Kanystr naplněný olejem má hmotnost 17 kg. 
Je-li naplněn jen z poloviny, má hmotnost 9 kg. 

Jakou hmotnost má prázdný kanystr?
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Peterkův pokec
V tomto díle se nesetkáte s klasickým rozhovorem, 
je to spíš poklidné povídání po honbě za zločincem, 
kterou pro vedoucí připravili Samara, Sára, Simča, 
Meliška a Vosa. Vícenásobného vraha Kylee Moo-
re se nám nakonec podařilo úspěšně dopadnout a 
uvěznit ve věznici s nejvyšším stupněm dozoru v 
Klimentské ulici.

Jenda: Kdo je to Kylee Moore?
Meliška (ukazuje na bílý obličej koukající zpoza 
obří konstrukce v rohu klubovny): Nebezpečný 
zločinec uvězněný asi tři metry od tebe.

Jenda: Jaký jí vlastně hrozí trest?
Simča (Kylee Moore): Žádný, já jsem borec – zdrhnu, 

Nebudete mi možná věřit, ale fotosoutěž se nám už 
zdárně rozjíždí. Ač zbývá do uzávěrky ještě (v době 
vydání tohoto Pejska) 53 dní, už máme ve fotosoutěži 
sedm fotek od čtyř různých soutěžících. Jen tak dále. 
Pokud se chceš fotosoutěže také zúčastnit a nevíš 
kudy kam, rač na stránky fotosoutez.jwaran.cz, kde 
kromě podrobných pravidel soutěže najdeš i seznam 
soutěžících a jejich odevzdané fotky. K přihlášení 
použij stejné údaje, jakými se přihlašuješ do interní 
sekce oddílového webu.



Eliška (728 467 049)
Stařec (722 960 624)
Pomeranč (720 358 010)

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

než se rozhodnete.
Pomeranč: Představ si, že bys v tý kleci strávila zbytek 
života...
Zelí: To už je lepší se nechat zavřít v Norsku, tam to 
maj dobře zařízený.

Mára: Jak dlouho vlastně trvala příprava celé hry?
Samara: Začali jsme někdy před Vánocema.
Mára: Kdo vlastně vytvářel příběh?
Vosa: Příběh jsme dělali všichni, policejní záznamy 
pak psala Meliška.
Sára: Některý věci byly jasný, třeba Simča chtěla bejt 
od začátku chytaná a chtěla jezdit šíleně tramvajema 
a nechat se pronásledovat.
Simča: Cože?
Mára: Pozdě, už je to v Pejskovi.


