


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Jak se pořád máte? Dou-
fám, že aspoň o víkendech
vyrážíte někam na výlety a
nesedíte pořád jen zavření
doma. Minimálně já bych se
z toho už jinak zbláznil.

Haf! Haf! Haf!

At’ se koukám, jak se kou-
kám, vypadá to, že žádný
velký Vpřed’ák nemá v úno-
ru narozeniny. Jestli snad
o někom takovém víte, dej-
te nám určit vědět!

Haf! Haf! Haf!

S výroční výpravou to le-
tos vypadá nahnutě. V pů-
vodním plánovaném termí-
nu ji určitě nebudeme mo-
ci uskutečnit. Podle vývo-
je situace dáme vědět, jestli
ji zkusíme zrealizovat v ně-
jakém pozdějším termínu.
Mezitím si můžete podle
aktuálního receptu s Pej-
skem udělat alespoň pala-
činky doma a zavzpomínat,
s kým jste je v týmu smažili
loni na výroční výpravě.

Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
Do příštího Pejska bychom rádi dohromady termíny pří-
padných akcí, abychom měli všichni možnost si udělat čas,
pokud nám situace dovolí vyjet aspoň na jednodenní vý-
pravu.

1. — 23. 7. Tábor
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Měsíc uběhl jako voda a
už je tu únor! Sice se stále
nemůžeme potkávat, ale on-
line schůzky stále běží. Tak
se nezapomeňte koukat kaž-
dý týden na vpr.red/rodice at’
vám nic neunikne.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V lednu jsme do zoo při-
dali nejen nová zvířátka,
ale dokonce i atrakce, které
udělají z naší zoo ještě lep-
ší a navštěvovanější místo.
Každá atrakce zvedá zába-

vu našich návštěvníků, pro-
tože některým jenom zvířát-
ka nestačí. A tak nezapo-
meňte občas do své zoo ně-
jakou přidat. Budou se ted’
objevovat společně se zvířát-
ky za úkoly ze schůzek.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Víte, že v únoru slaví od-
díl narozeniny? Byl totiž za-
ložen 25. 2. 1978. To zname-
ná, že už mu je 43 let! To je
ale co?

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
4. — 10. 2. Online schůzka
11. — 17. 2. Online schůzka
18. — 24. 2. Online schůzka

25. 2. — 4. 3. Online schůzka
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Štěně
Ze zoo do volné přírody

Na lednovou otázku zvládla správně odpovědět Esterka,
které tímto gratuluji. Jak správně psala, zima není zubrům,
sobům ani velbloudům z Mongolska. A do Mongolska za-
vítáme i během dnešního povídání.
Zvířat, která najdeme v zoo, ve volné přírodě často ubývá.

Z části se to děje, protože stále přibývá lidí a rozšiřují se
hospodářské plochy. V řadě zemí ale stále řádí pytláci a loví
zvířata kvůli jejich kožešinám či rohům, které poté prodá-
vají. Proto se snaží zoologické zahrady a záchranné stanice
zvířatům pomoci a odchovaná mlád’ata vracejí do přírody.
V pražské zoo se už řadu let podílí na navrácení koně

Převalského. Ti byli ve volné přírodě vyhubeni a přežili
pouze ti v zoologických zahradách. První koně byli vypuš-
těni v Číně, další v Mongolsku. Každý rok jsou do přírody
navráceni 3—4 jedinci. Cestování však není snadné, cesta
je dlouhá a rezervace, ve kterých mají být zvířátka vypuš-
těna, často leží daleko a nejsou moc přístupná. S cestami
koní Převalského tak pomáhá i armáda.
Ve Dvoře Králové chovají nosorožce, kterých zbyla ve

volné přírodě jen hrstka. A tak se snaží navracet nosorožce
do jejich domoviny. Už samotný let do Afriky je pro zvířata
náročný, po příletu si ale musí zvykat na nové prostředí.
Nejen, že už nejsou v pohodlí svého výběhu, jiné je najed-
nou i počasí nebo potrava. Nějakou dobu si zvířata zvykají,
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než se vypustí do volné přírody. Takhle přicestovala i noso-
rožčí holčička Eliška už v roce 2009. Poté, co si v menším
výběhu zvykla na akácie, které dnes tvoří její jídelníček, vy-
pustili ji chovatelé do volné přírody. Tam si Eliška zvykla,
našla samečka a dnes mají už dokonce tři mlád’ata.
Do Asie se vydávají z Čech také jeřábi, kterých ubývá

kvůli vysoušení mokřadů a rozvoji tamního zemědělství.
Protože cesta trvá přes dva dny, byla by pro ptačí mlád’ata
velmi náročná a tak se na cestu vydávají ještě ve vajíčku.
Ani to není jen tak, i vajíčkům je potřeba zajistit správné
podmínky — například teplo nebo vlhkost. Musí se tedy
převážet ve zvláštních přepravkách. Po příjezdu si vylíhnutá
mlád’ata zvykají na prostředí a ošetřovatelé je učí zajistit si
potravu. Když jsou jeřábi připravení, jsou vypuštěn do pří-
rody.
Českým zoo se povedlo v posledních desítkách let vypus-

tit spoustu zvířat, kromě koní Převalského nebo nosorožců
také antilopy, které zamířily do Maroka, do Alp zamířili
supi, orlosupi nebo puštíci. Tak doufejme, že jich bude i
nadále přibývat. Koně Převalského byli ve volné přírodě
původně úplně vyhubeni. Schválně, kolik myslíš, že jich
dneska žije v Mongolsku?

5



Krájení chleba

Dalším úkolem z nováčkovské zkoušky je krájení chleba.
Měl bys umět ukrojit vcelku rovný krajíc chleba, který ne-
bude ani moc tenký ani moc tlustý. Krájení chleba se těžko
popisuje slovně, mnohem lepší je vyzkoušet si to. Až bu-
dou zase schůzky, určitě si to vyzkoušíme a hezké krajíce
budeme rovnou uznávat do nováčkovské zkoušky. Mezitím
můžeš trénovat i doma. Zkus si s rodiči nakrájet chleba
(klidně použij zubatý nůž na chleba) a abyste si z toho mohli
udělat i dobrou večeři nebo svačinu, přidám ti k tomu re-
cept na výbornou jednoduchou pomazánku. Množství po-
mazánky vystačí zhruba na bochník chleba, klidně tedy po-
užij míň surovin (nebo více, pokud máš opravdu velký hlad
a opravdu velkou rodinu).

Co budeš potřebovat?
• 2 pomazánková másla
• 5 dkg šunky
• 15 dkg plátkového sýra
• 2—3 rajčata

Jak na to?

Šunku, sýr i rajčata nakrájej na menší kostičky. Do mísy
vyklop pomazánkové máslo. Poté do misky nasyp kostičky
šunky, sýra a rajčat. Vše dobře promíchej, namaž na krajíc
chleba, který si ukrojil a nech si chutnat!
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Pejsek
Poklad pro vedoucí — 2012

retro kronika

Napadlo to Simču a mě na listopadové výpravě. Taková
blbina asi fakt mohla napadnout jen nás. Uděláme poklad
pro vedoucí. Hned v chatě se k nám přidaly Meliška, Sára a
Samara. A již ve vlaku jsme bláhově plánovali, kam zprávy
dáme.
To bylo na začátku listopadu. Schůzku se nám podařilo

zorganizovat až den před Vánoci, 23. 12. 2011, bez Samary.
Tady to vše vypadalo jako úžasná sranda. Jen tak čmáráme
po mapě a určujeme, kam vedoucí pošleme. Sepisujeme se-
znam šifer, které chceme použít a určujeme datum akce —
31. 3. 2012 — den před Aprílem. Nakonec jdeme najít místo
pro zprávu v horní půlce Václavského náměstí.
Pak nastává dlouhé období, kdy si říkáme, že základní

věci jsme už udělali a na ostatní věci je ještě brzy. Toto
období bylo na můj vkus trochu až moc dlouhé.
Diskuzi konečně rozhýbala až zlá zpráva: 31. 3., v den

konání pokladu, se bude Prahou běžet půlmaraton, což vý-
razně omezí tramvajovou dopravu v centru města — bylo
potřeba přesunout některé zprávy. Schůzka na konci února
u mě doma byla již poněkud realističtější. Objevilo se ještě
spousta zdánlivých prkotin, které je potřeba vyřešit. Kdo
zaluští zprávy? Jako nejvhodnější kandidát se ukázala Me-
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liška, která šifrám z nás asi rozuměla nejlíp. A tak se po-
malu blížila ona osudná sobota.
Pokud by někdo ze čtenářů Pejska, kdo ještě není ve-

doucí či instruktor, chtěl dělat poklad, at’ nepodceňuje stří-
hání papírů se zprávami a SOSkami. Zabil jsem tím tři ve-
čery. Dále eventuálnímu zájemci o dělání pokladu dopo-
ručuji vždy za čísly 6 a 9 psát tečky, aby nedošlo k jejich
záměně. To mi došlo, až když jsem byl v polovině práce.
Čím blíž byl osudný den, tím rychleji se plnila e-mailová

schránka posledními organizačními majly.
A v úterý 27. 3. přišla ta největší sranda. Tři z pěti orga-

nizátorů onemocněli. Zdrávy zůstaly jen Meliška a Simča.
Už už to vypadalo, že celá, čtvrt roku připravovaná akce
bude odsunuta na neurčito. Ale zdravé holky to za znač-
ného pesimismu všech ostatních nakonec zvládly, takže se
31. 3. 2012 v 8.30 ráno v klubovně sešli: Míša, Stařec, Eliška,
Jenda, Kvítek, Pét’a a Šárka. A poklad začal. O tom, jak se
vyvedl, si nechte vyprávět od někoho z účastníků. Já si mys-
lím, že až na to, že se na poslední zprávu dostala jen jedna
skupinka a že na konec hry nebyl nikdo v klubovně kvůli
trablím s klíči, to nebylo špatné.

Zapsal Vosa

1978 1988 1998 2008 2018

2012
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Pejsek vaří, peče, smaží!

S pomazánkou si hravě poradily Anička, Rozárka a Esterka.
Získáváte 2 body do bodování!
Výroční výpravu bohužel během února nebude možné

zrealizovat, a tak si aspoň můžeme všichni udělat palačinky
doma a zavzpomínat. Pokud máte jiný osvědčený recept na
těsto než ten níže, nezdráhejte se ho použít!
Zdobení nechám zcela na vás. At’ preferujete slanou vari-

antu se špenátem, sýrem a slaninou, či sladkou s čokoládou,
tvarohem, ovocem, šlehačkou. . .
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Co budeme potřebovat?
• 500 ml mléka
• 200 g hladké mouky
• 2 vejce
• špetka soli
• olej na smažení

Postup:

Do mouky postupně přiléváme mléko a rozmícháváme, aby
se nevytvořily hrudky. Po přidání veškerého mléka přimí-
cháme dvě celá vejce a zlehka osolíme. Pro hladší konsi-
stenci můžeme zapojit i šlehač. Těsto necháme v lednici
asi půl hodiny odstát. Před smažením ještě pořádně promí-
cháme a ujistíme se, že je konsistence rovnoměrná.
Na smažení se nejlépe hodí teflonová pánev. Metličkou

potřeme dno pánve olejem, počkáme, až se zahřeje, a sma-
žíme palačinky.
Na vaše výtvory se moc těšíme! Posílejte na vpr.red/e-pes

jako obvykle.
Dobrou chut’!
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Vpřed’áci z minulosti
A je tu i únorové vydání starých fotogragií! Minule to bylo
hodně těžké, ale holt s novým rokem se pojí i novoroční
předsevzetí a překonávání hranic, tak jsem pro vás vybral
takový oříšek. Každopádně ačkoli to bylo tak složité, přesto
se některým z vás podařilo ty které znáte rozpoznat. Fotka
je z tábora, kterému říkáme Detektivka a rozpoznat kdo
na fotce je, byla zajisté detektivní práce. Uprostřed mezi
chlapci stojí Jenda, toho všichni znáte. Z fotky ho poznaly
Anička a Pórek, která poznala ještě toho blond’áka vpravo.
To je Mikulda, jenž je od tohoto roku vedoucí u malého
Vpředu. Záhadný mladík za věncem se jmenuje Míša, z od-
dílu odešel v roce 2012, takže ho mnoho z vás v oddíle už
nepotkalo.
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Dnes jsem vám připravil za odměnu něco jednoduššího.
Poznáte čtveřici koumáků na obrázku? Poznat toho vpravo
bude asi nejtěžší, ale ostatní znáte předobře! Těším se na
odpovědi!

Dům U Bílého preclíku
pražské domy

Karmelitská 12

Dnes se z prudkého svahu Nerudovy ulice přesuneme
trochu níže — do Karmelitské ulice, hned naproti chrámu
Panny Marie Vítězné a zastávce tramvaje Hellichova. Praž-
ské jezulátko se dívá do oken domu s bledě modrou klasi-
cistní fasádou. Jeho domovní znamení přímo souvisí z živ-
ností, která zde byla po staletí provozována — s pekař-
stvím. Preclík a calta (druh středověkého pečiva připomí-
nající placku nebo vdolek) na bílé korouhvi byly po staletí
symbolem cechu mlynářů a pekařů, kterých bylo na Malé
Straně požehnaně.
Někteří však ale svoje zákazníky šidili, většinou tak, že

chléb pekli menší, než se slušelo. To si však malostran-
ští konšelé nenechávali líbit a dotyčné podvodníky trestali.
Jednomu pekaři z Nerudovy ulice při kontrole dali všechen
chléb zabavit a navíc musel zaplatit tučnou pokutu. Nejob-
líbenějším a také jedním z nejpřísnějších trestů bylo pono-
ření provinilce do Vltavy. Zpravidla se jednalo o spuštění
odsouzeného pekaře v koši uzavřeném závorou do vody,
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v níž se musel po stanovenou dobu koupat. Pro některé
bylo toto ponížení dostatečným trestem, někteří byli stude-
nou koupelí poznamenaní na delší dobu. Kupříkladu pekař
Sommer podle dobových listin „upadl do těžké nemoci“ a
pekaře Helma „postihly bolesti kloubů“.
Ondřej Lerch, měšt’an, který v domě U Bílého preclíku

žil na přelomu 17. a 18. století a kterému vděčíme za krásné
domovní znamení, se díky svému statutu předního mistra
chladné Vltavě vyhnul a za svůj přečin musel pouze zaplatit
pokutu deseti kop. Po nějaké době bylo ale zřejmé, že se
nenapravil a musel pokutu platit znovu, tentokrát ve výši
pěti tolarů.
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Jestli Lerch své řemeslo nevykonával řádně již dnes ne-
posoudíme, každopádně preclíkem s korunkou a iniciály
Lerchovy manželky (Andreas Sofia Lerch) se můžeme ko-
chat dodnes.
Na předchozí otázku týkající se svatořečení sv. Jana Ne-

pomuckého (v roce 1729) správně odpověděly Anička a
Róza. Váš dnešní úkol ale bude trochu jiný, než ty ostatní:
ráda bych, abyste mi nakreslili, jak takové máčení provini-
lých pekařů mohlo vypadat.

14



Ester věští

Únor bude oproti lednu klidnější. Počátek nového roku už
nebude tak horké téma, takže se všichni můžeme soustředit
na své cíle a plány. Budete plní energie a budete se cítit
dobře. Možná budete mít potřebu vyhledávat společnost,
doporučuji ale upřednostnit zdraví a vyvarovat se rizikům.
V únoru se často potýkáme s demotivací a znechucením
nad našimi předsevzetími, ale vyplatí se to, takže se snažte
těmto pocitům nepodléhat.

Znamení jako řečtí bohové

Beran
21. 3. — 21. 4.

Hermés

Býk
22. 4. — 21. 5.

Apollón

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

Zeus

Rak
22. 6. — 21. 7.

Hádes

Lev
22. 7. — 22. 8.

Héfaistos

Panna
23. 8. — 22. 9.

Áres

Váhy
23. 9. — 23. 10.

Dionýsus

Štír
24. 10. — 22. 11.

Athéna

Střelec
23. 11. — 21. 12.

Artemis

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

Afrodita

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

Héra

Ryby
19. 2. — 20. 3.

Poseidón
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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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