


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Další měsíc uběhl jako
voda a nové číslo Pejska
je tady! Advent už klepe
na dveře, a tak jsme pro
vás připravili adventní ka-
lendář. Najdete ho na adrese
vpr.red/advent. Každý den se
otevře jedno další políčko,
kde na vás bude čekat drob-
né překvapení od vedoucích.
Tak na nic nečekejte a dávej-
te dobrý pozor, at’ vám nic
neunikne!

Haf! Haf! Haf!

Letos se bohužel nemůže-
me potkat na Vánoční vý-
pravě. Připravili jsme ale pro
vás alternativu! V rouře pod
velkým smrkem v sadu nad
ulicí Vlašská, jsme schova-
li krabičku s přáníčky! Kaž-
dý z vás si tam může něja-

ké přáníčko vyzvednout, ji-
né od sebe tam místo toho
schovat a připsat své jméno
k těm, kteří toto místo také
navštívili. V lednovém Pej-
skovi se společně podíváme
na to, jak velká část oddílu
se tam postupně sešla.

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Frantovi!

Haf! Haf! Haf!

Víte, kde se vzalo české
slovo Vánoce? Pochází z ně-
meckého výrazu Weihnach-
ten, což znamená svatá noc
(vá = wei, noc = nacht + e).
Je to tedy taková kombince
částečného překladu a při-
způsobení.

Haf! Haf! Haf!
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

A už je tu prosinec! Taky
vám přijde, že to strašně le-
tí? Za chvilku jsou tu Vánoce
a hned za nimi nový rok. Co
si přejete od Ježíška k Váno-
cům? A těšíte se až se zase
uvidíme? Protože my se těší-
me moc!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Stavění zoo vám jde krás-
ně, už ji máte plnou nejrůz-
nějších zvířátek a doufáme,
že jste se o nich i něco přiu-
čili. Jelikož bude zima, naše
zoo na chvilku zavře, aby si
zvířátka mohla odpočinout

od všech těch návštěvníků.
A že jich je! Ale nesmutně-
te, že byste neměli co dělat,
společně s velkými jsme pro
vás vytvořili adventní kalen-
dář, kde najdete nejrůznější
úkoly a tipy. Najdete ho ta-
dy: vpr.red/advent

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Taky nás bude čekat Vá-
noční výprava, ale trochu ji-
nak než normálně. Vydáme
se na ni totiž každý sám, ale
nebojte malý dáreček si od-
nesete i tak. Informace na-
jdete na stránkách 2 a 3.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Štěně
Důležitá telefonní čísla

Tento měsíc se naučíme několik důležitých telefonních čí-
sel, která by měl znát úplně každý. Jsou to čísla na hasiče,
záchrannou službu a na policii. Hasičům se dovoláš, když
vytočíš číslo 150. Hasiče voláš, když uvidíš, že někde hoří,
nebo třeba když uvidíš, že někdo někde uvízl a nemůže
se odtamtud dostat. Záchranku zavoláš číslem 155, když je
někdo vážně zraněný. Policie má číslo 158 a voláš ji pře-
devším, když vidíš, že někdo něco ukradl nebo že někdo
někoho surově napadl.
A jak si to co nejlépe zapamatovat? Existuje na to taková

pomůcka. Číslo vždy začíná 15. Pak už jde jen o to zjistit,
k čemu patří 0, k čemu 5 a k čemu 8. Nula vypadá jako
rybníček nebo jako zatočená hasičská hadice, proto ji mají
na konci čísla hasiči. Pětka vypadá jako nemocniční vozí-
ček s pacientem, a proto ukazuje na záchranku. Osmička
vypadá jako pouta, a tak patří policii.
Pokud by si ta čísla stejně zapomněl, můžeš zavolat na

číslo 112 a popsat jim, co se děje. Oni na základě toho na
správné číslo (nebo někdy správná čísla) zavolají.
Pokud ale chceš splnit další část nováčkovské zkoušky,

nauč se všechna čísla a až se zase uvidíme osobně, řekni je
vedoucím.

6



7



Hádanka pro majitele zoo

Každý správný majitel zoo musí umět skvěle myslet. Vyřeš
tuto hádanku a ukaž, jak chytrý jsi.

Odpovědi můžeš odevzdávat přes e-psa (vpr.red/e-pes).
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Vánoce v zoo

V minulém příspěvku jsem se vás ptala, kolik sežere gorila
denně zeleniny. Sešlo se mi několik odpovědí a část z vás se
i trefila. Dospělá gorila sežere denně v zoo 2,5—4 kg zele-
niny, samci až 4,5 kg. To záleží zejména na ročním období,
zdravotním stavu goril a dalších věcech.

Ted’ už ale k dnešnímu tématu. Pomalu se blíží Vánoce
a to je i v zoologických zahradách čas oslav. Jakmile začnou
venku klesat teploty, řada zvířátek se přesune do vnitřních
pavilonů, protože by jim venku byla pořádná zima. Naopak
lední medvědi, vydry, lachtani či tučňáci si mrazy náramně
užívají. I oni mají ale vyhřáté domečky, kam se můžou pří-
padně schovat. Návštěva v zoo tudíž v zimě vypadá o něco
jinak a návštěvníci musí některá zvířátka sledovat přes sklo
nebo hledat zalezlá v domečcích.
Jak ale tráví zvířátka Vánoce? V řadě zoo můžou návštěv-

níci nosit během svátků dárky pro zvířata. Ta ocení zejména
ovoce a zeleninu (třeba jablka nebo mrkve), či starý chléb.
Zvířata také ocení piškoty, ořechy a další pochutiny. Víte co
si od Ježíška přejí tygři? Tygry na Vánoce potěší staré fot-
balové míče. Ty jim jejich chovatelé potom dávají na hraní.
Orangutani mají také vánoční přání — radost jim udělá
staré povlečení, ze kterého potom mají hračku. Aby to měl
Ježíšek snazší, návštěvníci mu můžou pomoci. Jako podě-
kování pak můžou návštěvníci některá zvířata krmit nebo
alespoň sledovat, jak je krmí chovatelé. Sváteční bývá na
Vánoce i jídelníček — chovatelé dopřávají svým svěřencům
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čerstvé lupení, víc masa nebo jejich oblíbené ovoce, kterého
obvykle tolik nesmějí.
V některých zoo vznikají během vánoc stromečky či kr-

mítka pro zvířátka, která v zoo nejsou chovaná, ale žijí
v jejím okolí. Ptáčkům můžou návštěvníci nosit lojové koule,
semínka, jablíčka a tvrdý chléb. Vše se navěsí na stromky
nebo se to dá do krmítek. Po svátcích udělají zvířatům ra-
dost také vánoční stromečky, ale jen ty neprodané. Stromky,
které jsme měli doma ozdobené, nejsou pro zvířátka vhodné,
mohly by na nich zůstat třeba háčky od ozdob nebo zbytky
řetězů, a to by jim mohlo ublížit.
Schválně, kolik myslíš, že loni v pražské zoo spořádala

zvířátka vánočních stromků?
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Pejsek
Pejsek vaří, peče, smaží!

Děkuji Pórkovi, Markétce, Rozárce, Aničce, Esterce, Ele
a Olíkovi za fotky kompotů. Získáváte 2 body do bodování.
Dnes se podíváme na recept na jednoduché nepečené

cukroví. A jsou to Rafaelo kuličky!

Co budeme potřebovat?
• 150—160 g strouhaného kokosu
• Plechovka kondenzovaného mléka (třeba Salko)
• Mandle (pro frajery)

Postup:

V misce smícháme nastrouhaný kokos s kondenzovaným
mlékem. Necháme odstát přibližně 1 hodinu v lednici. Po-
kud by se vám zdála směs příliš řídká na to, aby z ní šly
pohodlně válet kuličky, přidejte ještě trochu kokosu.
Kuličky válíme samostatně a umist’ujeme jednotlivě do

papírových košíčků. Milovníci mandlí mohou těsto obalit
kolem uvařené a oloupané mandle. Fotky opět posílejte na
vpr.red/e-pes. Dobrou chut’!
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Vpřed’áci z minulosti

A zase tu jsou fotky Vpřed’áků z dob, kdy byli ještě mno-
hem menší. Minule byly na fotce Samara s Týnou. Uhodly
je Pórek, Markétka a Anička, za což jim patří náležité gra-
tulace! Tentokrát tu máme dvě fotky z Vánočních výprav!
Uhodneš, čí je to PF nebo kdo si právě dělá lodičku ze
skořápky?
Odpovědět nám můžeš do e-psa a samozřejmě tě nemi-

nou ani nějaké ty body!
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Ester věští

V prosinci budete žít budoucností. Budou vás lákat změny
a nadějné zítřky. Budete přemýšlet nad tím, co vám nový
rok přinese, v čem bude jiní a lepší. Nezapomínejte ale, že
je teprve prosinec. Ještě před sebou máte jiné věci, kterým
musíte věnovat svou pozornost. Nezapomínejte na realitu,
i když sny jsou velmi lákavé. Také se nebudete bát větších
výzev. Budete více tajnůstkářští a budete k sobě přitahovat
záhadné lidi.

Jaké cukroví se k vám hodí podle znamení?

Beran
21. 3. — 21. 4.

linecké cukroví

Býk
22. 4. — 21. 5.

išlské dortíky

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

vosí hnízda

Rak
22. 6. — 21. 7.

banánky

Lev
22. 7. — 22. 8.

medvědí tlapky

Panna
23. 8. — 22. 9.

perníčky

Váhy
23. 9. — 23. 10.

kokosky

Štír
24. 10. — 22. 11.

plněné košíčky

Střelec
23. 11. — 21. 12.

ořechy

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

vanilkové
rohlíčky

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

podvodnice

Ryby
19. 2. — 20. 3.

rumové kuličky
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Vánoční výprava — 2014
retro kronika

Letos jsme se vydali na Vánoční výpravu opět do Šiš-
kovic. Spoje nám příliš nepřály, a tak jsme dorazili až za
pozdního večera. Povečeřeli jsme a ulehli, abychom měli
dost energie na náročný zítřek. Sobotní den jsme zahájili
procházkou po okolí, na které jsme našli stromeček, nasbí-
rali větve na adventní věnec a ozdobili zvířátkům kousek
lesa žrádlem pro hrocha.
Po návratu jsme se pustili do pečení vánoček, vyrábění

ozdob, tvorby adventního věnce, vaření pudingu a večeře
a každý si vytvořil svou lodičku se svíčkou. Po vánoční ve-
čeři jsme se vydali ven určit naši budoucnost podle lodiček.
Všichni jsme si je zapálili a pozorovali jejich pohyb v la-

voru a překonávání 3 mocných vln. Když jsme se vrátili
dovnitř, hořely svíčky, cukroví bylo na talířích a pod stro-
mečkem byly dárky. Zazpívali jsme si několik koled a hurá
na puding! Kostka lítala jako divá, některým (třeba Skřítě)
štěstí neskutečně přálo a šestka padla skoro pokaždé, jiným
se tolik nedařilo. Nakonec jsme se pudingu přejedli skoro
všichni a napětí pomalu ustupovalo. . .
Po dalších pár koledách přišla na řadu tombola. V po-

řadí, v jakém jsme přišli do oddílu, od nejnovějších po ty
nejostřílenější, losovali jsme si ručně vyráběné dárky od
ostatních. Všechny byly moc povedené.
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Na závěr jsme představili dárky od družinek — novou
táborovu lékárnu s vypáleným znakem, karetní hru Plácni
Džem a tabulky na čtvrtou oddílovou šifru pro každého.
V neděli ráno jsme si zahráli v nedalekém lesíku na zlo-

děje diamantů. Nakonec jsme už jen uvedli chalupu do pů-
vodního stavu a vydali se do Slatiňan na vlak.

1978 1988 1998 2008 2018

2014
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Dům U Dvou slunců
pražské domy

Nerudova 47, Praha 1 — Malá Strana

Naše další procházka bude směřovat po strmých kočičích
hlavách Nerudovy ulice. Ta se táhne od podhradí Pražského
hradu až na Malostranské náměstí. Od shora až dolů, po-
kud se budete pozorně dívat, na vás budou z fasád pokuko-
vat nejrůznější domovní znamení — housličky, raci, jelínci,
na co si jen vzpomenete.
Dnes se ale podíváme na dům s barokními štíty, v němž

dvacet let bydlel spisovatel, jehož jméno ulice nese — sám
Jan Neruda. U Dvou slunců — ano, čtete správně, dům si
stále drží archaickou podobu svého jména — Neruda žil se
svými rodiči až do smrti svého otce, který v domě provo-
zoval trafiku. Poté, co jeho otec zemřel, se s matkou sice
museli přestěhovat, ale nebylo to daleko — jen o pár domů
níže do domu U Tří černých orlů. Neruda na Malé Straně
žil celý život, což se projevilo i na jeho tvorbě. Výmluv-
ným může být, že jeho nejznámějším dílem jsou Povídky
malostranské, které popisují životy malostranských obýva-
jících tato půvabná zákoutí.
Dva nerudní slunci ovšem ozařovali i naši novodobější

historii. V sedmdesátých letech dvacátého století se zde ve
stejnojmenné hospůdce scházeli umělci pražského under-
groundu. Byla to skupina lidí, kteří rozvíjeli „podzemní“
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kulturu, která byla komunistickému režimu proti srsti. Pat-
řili k ní mimo jiné i spisovatel Egon Bondy, který také neda-
leko bydlel, a dramatik a pozdější prezident Václav Havel.

Minule úspěšně otázku zodpověděla Anička, za což se jí
jistě dostane nějakého toho bodu do bodování! Dnes se vás
zeptám, kolik spirál se celkově nachází na štítech tohoto
barokního domu.
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Když ted’ jsou malostranské ulice vylidněné, najděte si
čas alespoň na krátkou procházku. Nezapomeňte přitom
zastavit se u skryté schránky, ve které si můžete vyměňo-
vat vánoční přáníčka. Vánoční výpravě bohužel podmínky
nepřejí, tak se pojd’me spojit alespoň takto. Schránka se na-
chází v rouře pod mohutným smrkem u zdi v sadech pod
Strahovským klášterem. Tak příjemné hledání!
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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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