


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Pozor! S napětím očeká-
váme nové vyhlášení týkají-
cí se omezení volnočasových
aktivit, které se nás jistě bu-
de dotýkat. O případných
změnách vás budeme infor-
movat e-mailem, případně
budou k dispozici na adre-
se vpr.red/rodice.

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlep-
ší k narozeninám Zelímu!
Doufám, že jsem na nikoho
nezapomněl, ale nikoho dal-
šího jsem nenašel.

Haf! Haf! Haf!

Výprava na Vraní ská-
lu se letos moc vydařila!
O pomoc nás požádal jeden
hradní kastelán, a tak jsme
jako celý tým slavného psího
detektiva Scooby Doo nele-
nili a vydali se mu pomoci

polapit strašidlo, které tro-
pilo na hradě neplechu. Za-
chránili jsme zahradníkovi
zahrádku, kastelánovi jsme
posbírali všechny klíče, šev-
covi srovnali boty a kuchař-
ce vrátili jídlo. Když jsme
dali dohromady všechny in-
dície, ukázalo se, že straši-
dlo byla ve skutečnosti pře-
vlečená kuchařka! Kastelán
nám byl moc vděčný. Nejlé-
pe si vedla skupinka v če-
le s Vildou, Elou a Ondrou.
Gratulujeme!

Haf! Haf! Haf!

Příspěvky jsou letos stej-
né, jako byly loni. Činí
600 Kč na celý rok, nebo
300 Kč na pololetí. Prosíme,
doneste nám je co nejrychle-
ji, at’ se nám to netáhne až
do Vánoc, musíme je ode-
vzdat na vyšší místa.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
6. 10. Oddílová schůzka (16.00—19.00)
13. 10. Družinovky

mladší: (16.00—18.00)
střední: (17.00—19.00)
starší: (18.00—20.00)

16. 10. Čaj (16.00—19.00)
17. 10. Výprava na 50 km, 30 km

a pro mladší
20. 10. Oddílová schůzka (16.30— 19.00)
27. 10. Družinovky (časy výše)

28. 10. — 1. 11. Podzimní prázdniny

A dále?

20. — 22. 11. Listopadová výprava
11. — 13. 12. Vánoční výprava

Družinovky jsme se letos rozhodli udělat v úterý, rozdě-
lené po věkových patrech.
Nejmladší (druháci a třet’áci):

16.00—18.00 v naší Vpřed’ácké klubovně.
Střední (čtvrt’áci, pát’áci a šest’áci):

17.00—19.00 v klubovně Draco (stejný dům, jiný zvonek).
Nejstarší (sedmáci a starší):

18.00—20.00 v naší Vpřed’ácké klubovně.
V případě jakýchkoliv nejasností/problémů se na nás ne-

váhejte obrátit, určitě něco vymyslíme.
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

O víkendu jsme se vy-
dali na první letošní vý-
pravu. Pomáhali jsme Zá-
hadám s.r.o. vyřešit záhadu
na hradě strýce Dafné. Stra-
šidlo, které dělalo na hra-
dě neplechu, byla kuchař-
ka! Ale jestli si chcete vědět
jak to celé bylo, přečtěte si
povídání, které najdete dále
v Pejskovi.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Také jsme už vymysleli
většinu termíny výprav tak
si je zapište do svých kalen-
dářů at’ žádnou neminete!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Kromě jiného taky
23. 9. začal podzim. Taky
se těšíte až bude všechno
v přírodě barevný? Tak si
ještě pořádně užijte posled-
ní teplo než bude jen zima
a mráz.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
1. 10. Schůzka (17.00—18.30)
8. 10. Schůzka (17.00—18.30)
15. 10. Schůzka (17.00—18.30)
16. 10. Čaj
17. 10. Výprava se staršími
22. 10. Schůzka (17.00—18.30)
29. 10. Schůzka (17.00—18.30)
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A dále?

7. 11. Výprava s rodiči
11. — 13. 12. Vánoční výprava

16. 1. Zoo
4. 2. Mistroství v uzlování

12. — 14. 3. Víkendová výprava
4. — 5. 4. Velikonoce

5. 6. Poklad
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Štěně
Výprava na Vraní skálu
očima Malého Vpředu

Ráno jsme se sešli společně s Velkými na Hlavním nádraží.
V letošním roce jsme se ještě nepotkali a tak jsou starší
opět překvapení, že jsme opravdu malí. To nás však ne-
zastaví a ze Zdic statečně vyrážíme směrem Vraní skála.
Po chvíli cesty potkáváme Scooby Doa a jeho partu, která
řeší záhadu na hradě strýčka Dafné. Po cestě se potkáváme
s hradním služebnictvem a pomáháme jim řešit trable, které
jim strašidlo způsobilo.
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Kastelánovi pomáháme třídit klíče, zahradníkovi obno-
vit zahrádku, služebné hledáme zatoulané věci a kuchaři
pomáháme s lítajícím jídlem.
Na vrcholu Vraní skály se potkáváme se staršími, kteří

se po cestě odpojili a cestu si o něco prodloužili. Při cestě
dolů získáváme poslední potřebné indicie a zjišt’ujeme, že
strašidlo není vůbec žádné strašidlo, je to kuchařka! Na
hradě tvoří záhady, aby tam nechodilo moc turistů, kteří jí
otravují život. Tým Scooby Doa nám za odměnu dá keksíky
a my se vydáváme domů. Tím ale dobrodružství nekončí
— vlak, který nás měl dovést do Prahy, končí už v Berouně.
Naštěstí nacházíme autobus, který do Prahy jede. Mačkáme
se v přeplněném autobuse, ale nakonec se ve zdraví vracíme
domů.
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Oddílový pokřik
nováčkovská zkouška

V této rubrice se budeme věnovat přípravě na splnění
nováčkovské zkoušky. Někteří z vás už ji možná mají nebo
už ji zkoušeli plnit, jiní ale možná vůbec neví, o co jde.
Proto si nejprve nováčkovskou zkoušku představíme.
Nováčkovská zkouška sestává z několika úkolů prověřují-

cích základní dovednosti, které by měl umět každý člen od-
dílu. Ten, kdo splní nováčkovskou zkoušku a složí oddílový
slib, stává se právoplatným členem oddílu a dostane oddí-
lovou košili. Oddílový slib se skládá až po splnění všech
úkolů.
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Slibovat se dá jenom na důležitých oddílových místech —
v rokli Úmluvy, kde byl náš oddíl založen (tam jezdíme na
výpravu okolo února) a na táborovém sněmu (v červenci).
A co tedy všechno za úkoly musíš splnit?

Měl by ses naučit oddílový pokřik, zavést si oddílový zá-
pisník, udělat si KPZ (krabička poslední záchrany), naučit
se důležitá telefonní čísla, měl by si umět šest základních
uzlů, ošetřit drobná poranění, určit světové strany podle
buzoly, ukrojit krajíc chleba, rozdělat oheň a měl bys mít
alespoň osmdesátiprocentní účast na schůzkách a padesá-
tiprocentní účast na výpravách.
Všechno tohle budeme společně trénovat a zkoušet na

schůzkách. Aby ses ale mohl připravovat i doma, je tu pro
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tebe a tvé rodiče tahle rubrika. Každý měsíc se blíže po-
díváme na jeden úkol a vysvětlíme si, co všechno obnáší.
V tomto čísle se naučíme oddílový pokřik. Oddílovým po-
křikem ukončujeme každou schůzku a výpravu, takže se
rozhodně hodí ho znát. Neboj se, není vůbec dlouhý. Zní
takhle:

Oddíl jménem Vpřed,
pomoci jde hned.

My jsme všichni, jak se patří,
každý z nás má rozum za tři.

Doufám, že se ho za chvíli naučíš, řekneš ho některému
vedoucímu a budeš si moct odškrtnout první úkol z nováč-
kovské zkoušky.

Hladová myška

Myšička má hlad, ale cesta k sýru je zrádná a nebezpečná.
Pomoz myšce překonat všechny pasti, aby se mohla bex-
pečně najíst. Odpovědi říkejte Mikuldovi osobně nebo přes
e-psa na adrese vpr.red/e-pes.
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Pejsek
Vpřed’áci z minulosti

I v tomto čísle najdeš staré fotky Vpřed’áků z dob, kdy
byli ještě mnohem menší. Řekni Štěpánovi jména těch co
z fotek poznáš a za každého uhodnutého z nich dostaneš
nějaké body do bodování. Odpovídat můžeš i přes e-psa na
adrese vpr.red/e-pes.
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Znáš klubovnu?

Na táboře na Podskalí vládly čtyři mocné rody. Víš, jaké
stromy měly ve znamení? Odpověd’ najdeš v klubovně na
mapě z Podskalí hned u stolu. Když Pomovi řekneš správ-
nou odpověd’, dostaneš pár bodů do bodování. Odpovídat
můžeš i přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.

Dům U Zlatého hada
pražské domy

Dům s červenou barokní fasádou a zlatým hadem ve
znaku byste našli na rohu Karlovy a Liliové ulice. V sou-
časnosti se bohužel nachází na oblíbené turistické dálnici
Karlův most — Staroměstské náměstí, tudíž nebývá cílem
vycházek starousedlíků. Nebylo tomu ale tak vždy.
Had jako takový byl odjakživa považován za podlého

tvora, ale paradoxně byl také znakem lékařů. Legenda praví,
že své schopnosti vystavovali lékaři na odiv parazitickými
červy namotanými na dřívko. Tito červi se usazovali lidem
pod kůži a jediným způsobem, jak se jich zbavit, bylo je
opatrně vytáhnout. Běda však, pokud se červ přetrhl! Jestli
se tedy daný lékař mohl chlubit úspěšnou operací, věděli
jste, že jste v dobrých rukou. Později se červ změnil v hada,
který je součástí atributu řeckého boha lékařství Asklépia
— takzvané Asklépiovy hole — kterou se lékaři označují
dodnes.
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Zlatý hádek z Liliové nám tedy napovídá, že tu v 18. sto-
letí byla lékárna. Nejslavnější historie domu U Zlatého hada
ale nemá s hadem pranic společného.
Roku 1714 tu byla založena první pražská kavárna. Pro-

vozoval ji Georgius Deodatus, obchodník původem z Da-
mašku. Ten kávu prodával nejdříve v pražských ulicích, po
velkém úspěchu se rozhodl založit si podnik věnovaný popí-
jení tohoto exotického nápoje. Než se kavárna přestěhovala
ke Zlatému hadu, nacházela se její adresa na Malé Straně
U Tří pštrosů, ale o tom zase příště.

Pokud Julince řekneš, co se v domě nachází dnes, bu-
deš dozajista odměněn nějakým tím bodem do bodování.
Odpovídat můžeš i přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.
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Nejlepší part’áci pro znamení
Ester věští

Říjen bude velmi stabilní měsíc. Toho můžete využít zejména
v oblasti osobního rozvoje. Učit se nové věci, plnit si stupně. . .
Mezi lidmi bude panovat dobrá nálada a vaše vztahy se bu-
dou samovolně rozvíjet.
Na druhou stranu bude říjen spíše vážnější období, jako

by se úplně vytratil váš smysl pro humor. Pro ostatní možná
budete působit nudně. Tyto chvíle bude lepší trávit o sa-
motě. Budete si jistí ve svých rozhodnutích a budete přesně
vědět, co od života chcete.

Beran
21. 3. — 21. 4.

Blíženci

Býk
22. 4. — 21. 5.

Panna

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

Lev

Rak
22. 6. — 21. 7.

Vodnář

Lev
22. 7. — 22. 8.

Štír

Panna
23. 8. — 22. 9.

Střelec

Váhy
23. 9. — 23. 10.

Štír

Štír
24. 10. — 22. 11.

Rak

Střelec
23. 11. — 21. 12.

Kozoroh

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

Váhy

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

Vodnář

Ryby
19. 2. — 20. 3.

Váhy
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Výprava „50“ — 2014
retro kronika

Večer po čaji jsme se šli podívat na promítání na Vltavu,
poté jsme šli spát. V pět hodin ráno jsme šli na vlak. Jeli
jsme asi hodinu a půl, když jsme vystoupili byla ještě tma.
Když se začalo objevovat světlo zjistili jsme, že jsem ušli
teprve dva a půl km. Po deseti km jsme měli přestávku ve
vesnici Malé Kyšice u dopravního hřiště. Když už jsme ušli
tak 16 km a chtěli najít mostek přes potok, tak jsme trochu
zabloudili. Takže jsme ho museli přebrodit nebo přelézt po
ztrouchnivělé vrbě.

Poté jsme hlasovali jestli půjdeme dva km nebo přes
prudký svah. Nakonec jsem šli přes kopec, naštěstí jsme
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narazili na modrou. Potom jsem se začali blížit k vodopá-
dům, tam to bylo moc hezké. Za dalších 10 km jsme se
zastavili u dubu Tří bratří a nasvačili se. Po svačině jsme šli
do kopce a na tom kopci byl kůň, co žral ruce.

Pak jsme procházeli vesnicemi Vonoklasy a Solopysky.
Nakonec jsme došli do Radotína a vlakem dojeli domů.

1978 1988 1998 2008 2018

2014
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Pejsek vaří / peče / smaží!

Sychravé počasí už je tu a podzim s ním. K podzimu patří
barevné listí a sezona dýní. Dnes se podíváme na to, jak
si uvařit výtečnou dýňovou polévku. Dýně navíc obsahuje
spoustu vitamínů a minerálů, takže kromě zahřátí posílíte
i imunitu. A to se vyplatí!
Navíc kdo polévku podle receptu doma uvaří a vyfotí se

s ní, body do bodování ho jistě neminou. Fotku odevzdej
přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.

Co budeme potřebovat?

Do polévky:
• 1 kg dýně hokkaido
• 140 g červené čočky
• 60 ml zakysané smetany
• 1 kus pórku
• 2 stroužky česneku
• 2 lžíce másla

Koření:
• Kari
• Bobkový list
• Sůl
• Pepř
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Postup:

V hrnci na másle osmažíme na kolečka nakrájený pórek.
Dýni vydlabeme a pevné kraje nakrajíme na kostičky. Při-
padáme spolu s najemno nakrajeným česnekem a čočkou
do hrnce k pórku. Po chvilce restování zalijeme vodou nebo
zeleninovým vývarem tak, aby byla dýně těsně ponořená ve
vodě, osolíme a opepříme dle chuti. Když dýně změkne,
rozmixujeme ji dohladka. Zakysanou smetanu smícháme
s kari kořením, solí a pepřem a ozdobíme s ní polévku
rozdělenou do misek.
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Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010

Vedoucí mladších:
Májka: 725 807 853
Sára: 728 739 631
Týna: 731 755 579
Mikulda: 721 294 254

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