


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Uteklo to jako voda a Vá-
noce už jsou zase za ná-
mi. Donesl vám Ježíšek ně-
co pěkného pod stromeček?
Doufám, že jste se nepře-
jedli vánočního cukroví tak
moc, že bylo potřeba při-
stoupit k první pomoci od
Májky (den 16) z adventní-
ho kalendáře vpr.red/advent.
Vánoční koledu od Poma a
Štěpána (den 24) určitě zařa-
díme do repertoáru na příští
vánoční výpravě.

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Aničce, Týnce a
Mety!

Haf! Haf! Haf!

Přípravy na tábor už jsou
v plném proudu. Máme za

sebou první poradu a spous-
tu nápadů. Těšíte se taky to-
lik jako my?

Haf! Haf! Haf!

Rok se s rokem sešel a
máme tu číslo 2021. U nás
se totiž řídíme gregorián-
ským kalendářem, jako ve
většině zemí světa, kde prv-
ní den nového roku připadá
na 1. ledna. V mnoha jiných
pravoslavných zemích slaví
Nový rok 14. ledna podle ju-
liánského kalendáře. A Čín-
ský Nový rok vychází po-
každé na jindy — připadá
totiž na nov prvního lunár-
ního měsíce, 4 až 8 týdnů
před jarem. To jsou věci! Ne-
ní to s těmi kalendáři vůbec
jednoduché.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
Doufáme, že budeme moci uskutečnit výroční výpravu —
k tomu potřebujeme 3. stupeň opatření. Bude-li to možné,
termín jsme stanovili na 13. 2., nebot’ později budou jarní
prázdniny pro Prahu.
Termín tábora je již taktéž stanoven.

13. 2. Výroční výprava
. . . (snad i nějaké další výpravy)

1. — 23. 7. Tábor
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

A je tady nový rok! Rok
2021, ve kterém nás dou-
fáme čeká spousta skvělých
zážitků a v létě tábor. Při-
hlášky by vám měly přijít
společně s Pejskem. Tak je
nezapomeňte vyplnit a jen
co se uvidíme nám je předat.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Jaké byly Vánoce? Užili
jste si je? Přinesl vám něco
pěkného Ježíšek? Doufáme,
že jste si užili adventní ka-

lendář, vyzkoušeli nové věci
a přečetli si nějaké to vánoč-
ní povídání.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V lednu už se vrátíme
zpátky do zoo, abychom
se o ní pořádně postara-
li a nakoupili nová zvířát-
ka, aby nám tam chodi-
lo ještě více návštěvníků!
Nezapomeňte proto sledo-
vat vpr.red/rodice, kde najde-
te veškeré informace.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
7. — 13. 1. Online schůzka

14. — 20. 1. Online schůzka
16. — 20. 1. Online výprava do ZOO
21. — 27. 1. Online schůzka

28. 1. —- 3. 2. Online schůzka
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Štěně
Základní šestka

Základní šestka je šest uzlů, které by měl každý člen znát.
Mají totiž různé využití a mnohé z nich se hodí hlavně
při stavbě tábora. Postupně si projdeme všech šest uzlů a
řekneme si, k čemu slouží.
Dračí smyčka (neboli dračák) je pevná smyčka, která se

váže nejčastěji kolem pasu.
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Ambulanční spojka (neboli ambulák) se používá ke spo-
jování dvou neklouzajících provazů. Pro svou plochost se je
také vhodná k vázání obvazů.

Lodní smyčka (neboli lod’ák) je uzel, který využíváme asi
nejvíce. Pokud ji dobře utáhneme, neklouže po předmětu,
na který je uvázána ani nahoru ani dolů. Hodí se tedy k při-
vazování lodí ke kůlům, nebo třeba ke svazování trojnoh,
což hojně používáme při stavbě tábora.
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Zkracovací smyčka (neboli zkracovačka) je uzel, kterým
zkracujeme provaz. Hodí se například, když chceme přitáh-
nout povolené lano, které je na obou koncích pevně přivá-
zané.

Škotová spojka (neboli škot’ák) je vhodným uzlem pro
svázání lan nebo provazů různé tloušt’ky a ohebnosti. Tento
uzel také vážeme na cípy plachet, protože velmi dobře drží.
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Rybářská spojka (neboli autíčka) se rovněž hodí pro svá-
zání provazů různé tloušt’ky. Kromě toho se také používá ke
svázání velmi tenkých a kluzkých provazů, například vlasců.

Všechno tyto uzle bys měl umět uvázat i pojmenovat
(stačí jménem v závorce). Pokud si nejsi jistý, jak uzle uvázat,
existuje spousta knížek o uzlech i mnoho návodů na inter-
netu. Ještě je důležité připomenout si, že všechny uzly vá-
žeme pomocí jedné uzlovačky, dračák vážeme kolem pasu
a lod’ák na konci utahujeme okolo prstu.

8



Zima v zoo

Posledně jsem vám psala o vánočních svátcích v zoo. Na
otázku správně odpověděla Esterka, zvířátka snědla loni
650 vánočních stromků. Už minule jsme se zmínili o tom,
jak vypadá zoo během zimních měsíců. Nejen, že se do zoo
vydává méně návštěvníků, řada lidí si také myslí, že je k vi-
dění mnohem méně zvířat. To ale není tak úplně pravda.
Někteří živočichové zimu opravdu přečkávají v teple pavi-
lonů a návštěvníci je musí sledovat pouze přes sklo, řadě
zvířátek zima ale vůbec nevadí. Zazimovaných zvířat je ale
pouze zlomek.
Řada zvířat si zimu opravdu užívá. Úplně nejlépe zvládají

zimu vlci, ti jsou zvyklí přečkávat celé dny ve sněhu a jsou
schopní přečkat i mnohem těžší podmínky, než třeba lední
medvědi. Zima nevadí ani dikobrazům nebo některým dru-
hům veverek. Chladné počasí zvládají dokonce i některé
druhy papoušků. Člověk by čekal, že papoušci mají rádi jen
horko, ale opak je pravdou. Například papoušek nestor kea
v přírodě obývá horské oblasti a volně ho můžeme najít až
v 2400 m. n. m. Právě proto je zvyklý na chladné podmínky
a zima mu nedělá problémy.
A co když napadne sníh? Sice se to v posledních letech

tak často nestává, část zvířátek z toho má ale opravdovou
radost. To se netýká jen zvířat, která jsou na chlad zvyklá
(lachtani, medvědi či velbloudi). Sníh si užívají i třeba sloni
nebo plameňáci.
Když přichází zima, připravují ošetřovatelé pro svoje svě-
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řence teplé ubikace (domečky). Některá zvířata zimu dobře
zvládají, ale občas se potřebují trochu ohřát. Jiné druhy
svoje domečky opouštějí jen zřídka. Pokud to prostory vý-
běhu neumožňují, jsou zvířátka ještě před začátkem zimy
přesunuta do vnitřních prostor. I tam jim chovatelé při-
pravují podmínky jako venku. Rozsvěcují a zhasínají světla
podle střídání dne a noci, tlumí světla dřív, pokud se zkra-
cují dny. Zima je pro některá zvířata přirozeným obdobím
páření a některé druhy přivádějí na svět i mlád’ata, i proto
se chovatelé snaží připravit co nejpřesnější podmínky těm,
která mají zvířátka ve svých domovinách.
V pražské zoo mají i speciální prostor, kterému říkají

vinotéka. Jde o takovou vylepšenou lednici, která umí tlu-
mit vibrace a udržovat vzdušnou vlhkost. Takové podmínky
vyhovují vínu, ale i spoustě plazů, kteří v této „lednici“ pře-
čkávají zimu.
Do příště nám zkus napsat alespoň 3 zvířata, která žijí

v zoo a zima jim vůbec nevadí – můžou klidně zůstat ve
venkovním výběhu.
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Optické iluze

Občas i zkušeného majitele zoo klamou oči. Zkuste uhod-
nout, jaké prostřední kole kolečko je větší? A jaká šipka je
delší?
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Pejsek
Pejsek vaří, peče, smaží!

Děkuji Pórkovi, Markétce, Lojzičce, Rozárce, Aničce, Ele,
Olíkovi, Anice a Esterce za fotky Rafaelo kuliček. Všichni
získáváte 2 body do bodování. Dnes se podíváme na jedno-
duchou sýrovo-česnekovou pomazánku. Co budeme potře-
bovat?

Co budeme potřebovat?
• 200 g Eidamu nebo Goudy, 30%
• 3 stroužky česneku (pro tvrd’áky i víc)
• 250 g polotučného tvarohu
• 3 lžíce zakysané smetany
• sůl, pepř, olivový olej na dochucení

Postup:

Sýr nastrouháme najemno na struhadle. Přidáme tvaroh a
zakysanou smetanu, dobře promícháme. Česnek oloupeme,
prolisujeme mačkátkem a přidáme ke zbytku. Pro zvláčnění
zakápneme trochou olivového oleje, dochutíme solí a pe-
přem. Fotky opět posílejte na vpr.red/e-pes.
Dobrou chut’!
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Bruslení a hra po Praze — 2015
retro kronika

Poté, co jsme se sešli ve velké klubovně, jsme šli hrát
hru po Praze. Spočívalo to v tom, že jsme se rozdělili do
trojic a jedné dvojice a měli jsme objíždět zastávky, které
jsme měli na kartičce, kterou jsme dostali. Když jsme dojeli
na zastávku, tak nám tu kartičku musel podepsat náhodný
kolemjdoucí. Když jsme jí tedy měli vyplněnou, tak jsme
museli jet za vedoucími, kteří jezdili vždy ve všech tramva-
jích v nějaké dané trase. A ještě to bylo obtížnější, protože
jeden člověk z trojice musel mít zavázané oči a dva museli
mít k sobě přivázanou jednu nohu.
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Po hře jsme se naobědvali a chtěli vyrazit na brusle, ale
měli zavřeno, takže jsme si šli zahrát nějakou hru na Let-
nou. Když jsme se zas vrátili do klubovny, tak jsme si dali
večeři a šli hrát různé karetní hry. A pak už se šlo spát.

Ráno po snídani jsme vyrazili na brusle. Na bruslích jsme
dělali vláčky a hráli chvíli i na babu.
Po bruslení se vyrazilo do klubovny, kde jsme se na-

obědvali a šli zkoušet divadlo. No, šlo to pomalu, ale mys-
lím, že jsme se určitě něco naučili. Pak jsme si šli zahrát do
Lannové nějaké hry. Potom už jsme jen uklidili klubovnu,
rozloučili se a jeli domů.
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Vpřed’áci z minulosti
Je tu nový rok a s ním i nové staré fotky. Minule byly
na první fotce Skřít’a s Májou. Ty uhodly Anička, Pórek
a Ela. Na druhé fotce si dělala lodičku Simča, kterou po-
znaly první dvě jmenované: Anička a Pórek. Gratuluji všem
třem, protože tohle byly skutečně tři vánoční oříšky! Dnes
jsem vám přines jen jednu fotku, zato s pěti lidmi. Simču
a Samaru už jste někteří poznali, ted’ by mě ale zajímalo,
jestli poznáte ty tři pohledné chlapce mezi nimi. Na od-
pověd’ bude jako vždycky čekat náš Epes a ten mi každou
správnou odpověd’ přeštěká, takže odpověz, a ani Tebe za-
sloužené body neminou!
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Ester věští

Je tady leden a s ním nový rok. To pro nás znamená, že mů-
žeme začít úplně od znova, změnit svůj postoj a začít s no-
vými návyky. V pořádku je ale i pokračovat úplně stejně.
Leden nám přinese záplavu energie, kterou můžeme vlo-

žit do plnění nových cílů. Pokud začnete s nějakým spor-
tem, nadchne vás už od prvního dne. Po svátcích budete
klidnější, takže budete moci lépe naslouchat. Také je možné,
že budete mít pocit, že musíte za každou cenu prosazovat
svoje nápady.

Jaký krystal se hodí k vašemu znamení?

Beran
21. 3. — 21. 4.

achát

Býk
22. 4. — 21. 5.

selenit

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

měsíční kámen

Rak
22. 6. — 21. 7.

růženín

Lev
22. 7. — 22. 8.

tygří oko

Panna
23. 8. — 22. 9.

turmalín

Váhy
23. 9. — 23. 10.

obsidián

Štír
24. 10. — 22. 11.

akvamarín

Střelec
23. 11. — 21. 12.

fluorit

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

onyx

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

hematit

Ryby
19. 2. — 20. 3.

ametyst
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Dům U Zeleného raka
pražské domy

Nerudova 43, Praha 1 — Malá Strana

Na dnešní procházce po staré Praze se posuneme jen
o pár domů níže od naší předchozí zastávky — k domu
U Zeleného raka. Tento dům je zvláštní už jenom tím, že
má dva vchody, přičemž ten levý vede do sousedního domu
U Červeného lva. Tam bydlel svého času jeden z nejslavněj-
ších českých barokních malířů, Petr Brandl, se svou matkou,
která tento dům vlastnila. Podílel se na malbě mnoha oltářů
a byl oblíbeným malířem mnoha českých šlechticů, jako byli
hrabě Špork, hrabě Černín a kníže Šternberk. Jako každý
správný bohém si užíval hýřivého života, hodně spekulo-
val s penězi a po čtrnácti letech manželství odešel od své
manželky a dětí. Byt’ byl slavný a úspěšný, nadělal si přes
svůj život hodně dluhů, takže nakonec zemřel v chudobě
v Kutné Hoře, kam utekl před svými věřiteli. Na jeho vel-
kolepý pohřeb se však sešla půlka Kutné Hory, což musela
být vskutku podívaná.
Dost už o obyvateli domu U Červeného lva, pojd’me ko-

nečně mluvit o jeho pokornějším a ctnostnějším sousedovi.
V domu U Zeleného raka totiž přebýval významný barokní
český světec Jan Nepomucký. Jistě jste o něm již slyšeli. Byl
to osobní zpovědník královny Žofie, manželky krále Václava
IV. Když však po něm král chtěl, aby vyzradil zpovědní ta-
jemství, nepovolil ani pod tím nejbrutálnějším násilím. Na-
konec mu vyřízli jazyk a hodili ho do Vltavy, takže zemřel
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jako skutečný mučedník. 400 let po své smrti byl dokonce
svatořečen.
Moje dnešní otázka se týká kryptogramu, který nalez-

nete na fasádě hned nad zeleným rakem. Kryptogram je
nápis, který kromě svého očividného významu obsahuje na-
víc skrytou zprávu. V tomto kryptogramu se obsažen rok,
v němž byl Jan Nepomucký svatořečen. Napovím vám —
všechna velká písmena jsou zároveň římské číslice. Když je
všechny sečtete, neváhejte se o svojí odpověd’ podělit v e-
psovi (vpr.red/e-pes)!
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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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