


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Hlásím, že vedoucí si krá-
tí dlouhé chvíle přípravami
tábora. Neklesáme na mysli
a upínáme se k lepším zítř-
kům. Kdyby se náhodou si-
tuace začla zázračně zlepšo-
vat, připravili jsme termíny
výprav. Jeden nikdy neví!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Pórkovi a
Ondrovi.

Haf! Haf! Haf!

V loňském březnovém
čísle jsme gratulovali nové-
mu Mistrovi v uzlování! O to
jsme bohužel byli letos při-

praveni. Schválně si zkus-
te doma stopnout základní
šestku, jestli jste ji nezapo-
mněli.

Haf! Haf! Haf!

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 náš
oddíl oslavil 43. narozeni-
ny! Průřez oddílovou his-
torií si můžete prohlédnout
na vpr.red/historie. Některé
významné oddílové milníky
doprovázejí i dobové foto-
grafie, nebo zápisy z kro-
nik. A taky je tam krásně vi-
dět, kdy kteří vedoucí vedli
oddíl. Doma jste si výroční
výpravu mohli připomenout
alespoň nad palačinkami.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
(Pro případ optimistického scénáře)

1. — 5. 4. Velikonoce
14. — 16. 5. Boj o Štítek táborníka
4. — 6. 6. Poklad/Výprava
1. — 23. 7. Tábor

3



Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Cítíte taky jaro ve vzduchu?
To je krása, že? Konečně
začne být teplo a budeme
moct být všichni více venku.
Sice každý sám, ale to neva-
dí. Musíme pořádně tréno-
vat na to, až se zase uvidíme
a vyrazíme na nějaký výlet
společně.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Únor v Zoo proběhl skvě-
le, pořídili jsme do něj dal-
ší zvířátka a i nové atrakce.
A o to více návštěvníků ted’

máme. Jen tak dál! Jde vám
to moc dobře. Jako vždy
veškeré informace naleznete
na stránkách vpr.red/rodice.
Nezapomeňte je pravidelně
kontrolovat.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Jak tak koukám, tak v břez-
nu nikdo narozeniny nemá,
nebo se pletu? Už se těším
na duben, tam vás má naro-
zeniny spousta, tak bude ko-
mu štěkat všechno nejlepší.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
4. — 10. 3. Online schůzka
11. — 17. 3. Online schůzka
12. — 17. 3. Online výprava
18. — 24. 3. Online schůzka
25. — 31. 3. Online schůzka
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Štěně
Trénování zvířat v zoo

V minulém díle jsem se ptala, kolik koní převalského žije
v Mongolsku. Odpověděli nám Ným, Lojzička a Esterka s
Anikou, které se dokonce trefily. Všem moc děkuji za jejich
odhad. V Mongolsku nyní žije přes 500 koní. Více než 200
jich dokonce žije v chráněné oblasti v poušti Gobi, kam
pravidelně vypouští další přírůstky i pražská zoo.

Zima už trvá nějakou chvíli, a tak vás možná napadlo,
jestli se zvířátka v zoo náhodou nenudí. Dneska se podí-
váme na to, jak se učí a trénují a zahání dlouhou chvíli.
Cvičitelé s nimi totiž trénují spoustu potřebných dovedností
a to nejen kousky, které můžou návštěvníci při svých návště-
vách vidět. Základem tréninku je dobrý vztah mezi chova-
telem a zvířaty, bavení publika je spíš bonus.
Trénink zvířat probíhá už od jejich mláděcího věku. K tré-

nování používají metodu pozitivního posilování. Jde o to, že
jsou zvířata za správné chování odměněna a za chybné cho-
vání žádný pamlsek nedostanou. Ošetřovatelé nechtějí svoje
svěřence trestat a pomocí zvukových signálů jim dávají na-
jevo, jestli se chovali správně. Zvířata mají docela dobrou
pamět’, a tak se rychle naučí, kdy přijde odměna. Pomocí
výcviku jsou pak zvířata schopná postoupit zdravotní pro-
hlídku, kde ošetřovatel prohlédne celé tělo, jestli zvíře není
třeba někde zraněné. Kontrolují se také zuby nebo oči. Se
zvířetem se vlastně natrénuje sestava cviků a zvíře tak ani
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nemá pocit, že by se s ním dělo něco neobvyklého. Díky vý-
cviku je možné provádět odběry krve, menší zákroky nebo
ošetření, na která dříve bylo potřeba zvířata uvést do umě-
lého spánku.
Trénink se používá také pro přepravu. Cestovní boxy zví-

řata většinou špatně snáší a často je potřeba je uspat. Díky
cvičení se ale dá zvíře postupně naučit na pobyt v boxu a
celou přepravu pak může zvládnout bez stresu.
Protože zvířata ve volné přírodě tráví velkou část času

sháněním potravy, snaží se ošetřovatelé napodobit tyto pod-
mínky i ve výběhu. Nejjednodušší je rozmístit potravu po
celém výběhu a zvíře si ji pak musí samo najít. Papoušci
ocení různé hlavolamy, do kterých se schovají pochutiny a
oni si je pak musí vyprostit sami. Výběhy často doplňují
různé prolézačky nebo hračky, které rozvíjí obratnost zví-
řat.
Svoje dovednosti pak zvířata můžou ukazovat i návštěv-

níkům. Spousta z vás určitě někdy viděla cvičení lachtanů
nebo slonů. Vycvičit se ale dají i jiná zvířata. Schválně, víš,
jaká zvířata můžeš během vystoupení vidět v pražské zoo?

Hlavní budova zoo

Architekti vám podávají dva návrhy, jak by mohla vypadat
vaše hlavní budova v zoo. Návrhy jsou velmi podobné, ale
přesto mají několik rozdílů. Přijdeš na to kolik?
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Světové strany podle buzoly

Další úkol z nováčkovské zkoušky je poměrně náročný. Vě-
řím ale, že s trochou tréninku si s tím nakonec určitě pora-
díš. Abychom se mohli orientovat na mapě a dělat výpravy
na neznámá místa, je důležité, abychom uměli určit světové
strany podle buzoly.
Základní část buzoly je otočné kolečko. To by mělo být

nastavené na nula stupňů (písmeno N), jak to je vidět na
buzole na obrázku. Když to máš nastavené, s otočným ko-
lečkem už nehýbej. Buzolu si polož na zem nebo na stůl a
otáčej s celou buzolou doprava nebo doleva tak dlouho, do-
kud nebude červená ručička ukazovat na písmeno N. Ted’
už s buzolou není třeba hýbat. Ty se ted’ postav tak, že se
budeš dívat tím směrem, kterým ukazuje červená ručička.
Ted’ je před tebou sever (červená ručička ukazuje na sever)
a za tebou je jih (tam ukazuje druhá ručička). K určení toho,
kde je východ a západ, potřebuješ umět určit pravou a le-
vou ruku. Když se díváš na sever, tak je napravo od tebe
východ a nalevo od tebe západ.
I když nemáš doma buzolu, můžeš s rodiči trénovat

aspoň tím způsobem, že ti máma nebo táta řeknou, kam
ukazuje červená ručička, ty se podle toho správně postavíš
a určíš světové strany. S buzolou to když tak vyzkoušíme až
to bude možné.
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Pejsek
Pejsek vaří, peče, smaží. . .

Krásné palačinky usmažili Didi, Esterka, Pórek, Markétka,
Lojzička, Ela, Olík, Róza a Anička. Body do bodování vás
neminou. Dnes se podíváme na recept na Zelího oblíbené
Míša řezy. Kakaovému těstu v kombinaci s tvarohovým kré-
mem a čokoládovou polevou odolá málokdo.

Co budeme potřebovat?

Na těsto:
• 4 vejce
• 75 g moučkového cukru
• 2 lžíce oleje
• 90 g moučkového cukru
• 1 lžička prášku do pečiva
• 2 lžíce kakaa

Na krém:
• 100 g másla
• 500 g polotučného tvarohu
• 110 g moučkového cukru

Na polevu:
• 100 g čokolády na vaření
• 80 g másla
• 2 lžíce mléka

10



Postup:

Oddělte bílky a žloutky. Z bílků vyšlehejte se špetkou soli
tuhý sníh. Přidejte cukr a opět zašlehejte. Postupně přišle-
hejte i žloutky a olej. Mouku, prášek do pečiva a kakao
smíchejte dohromady a připojte k našlehané směsi. Těsto
nalijte do vymazeného a vysypaného plechu a pečte na 180
stupňů cca 20 minut, než bude hotové.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem, přidejte

po lžičkách tvaroh. Hotový našlehaný krém rozprostřete na
vychladlý čokoládový korpus a dejte chladit do lednice.
Rozpust’te máslo ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Nalá-

mejte do něj čokoládu a opět nechte rozpustit. Rozmíchejte
v hladkou hmotu. Přidejte postupně obě lžíce mléka a opět
důkladně rozmíchejte.
Polevu rovnoměrně rozprostřete na tvarohový krém. Po-

zor, tuhne rychle. Hotový moučník dejte opět chladit.
Na vaše výtvory se moc těšíme! Posílejte na vpr.red/e-pes

jako obvykle.
Dobrou chut’!
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Výprava na Sázavku — 2011
retro kronika

Dorazili jsme za tmy a plní energie. Najedli jsme se, zpro-
voznili základní svítidla a šli spát. Ráno jsme se nasnídali,
popřemýšleli nad tím, proč nefunguje pumpa a vyrazili na
výlet. Hned na začátku jsme narazili na drobný problém
v podobě strhnutého mostku přes potok. My, Vpřed’aci,
jsme naštěstí vynalézavá stvoření, a tak jsme si poradili.
S pomocí Májky, která se obětavě vyzula a začala s nad-
šením brodit, jsme umístili vedle původní klády z mostku
ještě jednu, a poté jsme začali vesele přelézat. Ztráty byly
nulové, všichni jsme se dostali na druhou stranu bez úhony
a namočených bot.
Šli jsme a šli, a to byste se divili, kolik rybníků, které

vůbec nebyly zakreslené v mapě, jsme potkali. . . Nakonec
jsme ale i po zmizení cesty našli správný směr a neomylně
dorazili zpět. K potoku bez mostku. :-)
Tentokrát jsme ale byli originálnější, ti odvážnější z nás

přešli potok po traverzách, ostatní přes zachovalejší můstek
trochu více proti proudu. Po návratu jsme se hladoví vrhli
na přípravu oběda, a poté posilněni na zkoušení divadla.
Zima nás ale nakonec zahnala zpátky do chalupy, takže
jsme v hraní pokračovali tady. Šlo nám to čím dál lépe a i
ti skeptičtější z našich řad začínali doufat v úspěch.

12



Večer jsme si udělali spoustu těstovin a moc nám chut-
naly. Najezení a unavení jsme šli spát, až na hrstku bdějí-
cích, která dlouho do noci pokračovala hraním matfyzác-
kého prší. Ráno jsme v klidu vstali, uvedli Sázavku do pů-
vodního stavu a vyrazili zpět na vlak. Domů, do Podolí, do
lékárny. . .

1978 1988 1998 2008 2018

2011

13



Ester věští

Březen je zlomový měsíc mezi zimou a jarem, kdy můžeme
očekávat pozitivní změny. Mohou nás zaplavovat vlny se-
bevědomí zároveň však pýchy, či nedůtklivosti. Může to být
náročný měsíc, ale začátek cesty k lepším zítřkům. Vzhle-
dem k nestabilitě tohoto měsíce se nedoporučuje se pří-
liš zabývat osobními pocity, ale spíše se snažit trávit čas
s lidmi, které máte rádi (samozřejmě v souladu s platnými
opatřeními).

Kam vyjet po koroně?

Beran
21. 3. — 21. 4.

Velká Británie

Býk
22. 4. — 21. 5.

Irsko

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

Belgie

Rak
22. 6. — 21. 7.

Portugalsko

Lev
22. 7. — 22. 8.

Francie

Panna
23. 8. — 22. 9.

Řecko

Váhy
23. 9. — 23. 10.

Itálie

Štír
24. 10. — 22. 11.

Norsko

Střelec
23. 11. — 21. 12.

Mad’arsko

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

Bulharsko

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

Rusko

Ryby
19. 2. — 20. 3.

Španělsko
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Vpřed’áci z minulosti

V poslední fotkové poznávačce jste mohli narazit na čtyři
luštitele. Byli to Štěpán Vaculík, Kryštof, Mety a Dáva.
S prvními třemi z nich byste se ještě tento rok běžně se-
tkávali jako s nejstaršími, kdyby nebylo nouzového stavu.
Dávu, o něco staršího, potkáte už jen na táborových ná-
vštěvách nebo na Výročce a ta, jak víte, letos být nemohla.
Všechny čtyři uhodly Anička, Kryštof a Pórek, Róza po-
znala Kryštofa a Mety, Didi pak tipnul správně samotného
Štěpána.
Protože máme zrovna chvíli po výročí, připravil jsem pro

vás dvě fotky s výročím do nějaké míry spjaté. První je fotka
čerstvého Vpřed’áka, co právě krom košile obdržel vítězství
v půlročním bodování. Napište mi jeho přezdívku. Druhá
fotka zobrazuje mnohem staršího Vpřed’áka, kterého jste
nikdo v oddíle rozhodně nezažili. U něj ale zkuste vypátrat,
jak se jmenuje a co je zač; to potom napište do odpovědi!
Nebojte se na něj kohokoli zeptat! Těším se na vaše odpo-
vědi!
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Dům U Tří čápů
pražské domy

Valdštejnské náměstí 8 (nebo Tomášská 20) — Malá Strana

Při našich procházkách starou Prahou jsme se již sezná-
mili s čtyřmi živočichy obývajícími pražská domovní zna-
mení. S beránkem, hadem, pštrosy a rakem. Dnes se sezná-
míme s dalšími zástupci z třídy ptáků - se třemi čápy, kteří
na kolemjdoucí shlížejí z fasády domu na rohu Valdštejn-
ského náměstí a Tomášské ulice.
Čáp byl tradičně nositelem dobrých zpráv, zejména nově

narozených dětí. O čápovi z erbu rodu Dobřenských z Dobře-
nic se navíc vypráví pozoruhodná rodová legenda, o kterou
vás nechci ochudit. Tak tedy: Petr Dobřenský jednou ve
svém mládí zachránil zraněného čápa, kterého náhodou
našel na břehu Labe, blízko nějž měli Dobřenští rodovou
tvrz. O několik let později se v také nebo onaké válce do-
stal do zajetí nepřítele. Když už skoro ztratil naději, že se
kdy znovu setká s rodinou, potkal čápa, kterého prve za-
chránil. Když se tedy čáp na jaře vracel do Čech, poslal
po něm Petr domů zprávu o svém zajetí. Díky tomu ho ro-
dina v cizích krajích našla. Jeho věznitelé, doslechnouce se
o tomto zázračném příběhu, za něj dokonce ani nechtěli
výkupné. Když se pak Petr navrátil domů, vyprávěl o svých
zážitcích samotnému králi. Král, dojat, na pamět’ této ro-
dinné historie udělil Dobřenských erb s čápem v modrém
poli.
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V tomto případě byl čáp téměř poštovním kurýrem, avšak
tři čápi na fasádě tohoto nárožního domu jsou mnohem
více symboličtí. Poprvé je tam nechal vymalovat Otto Rulle
z radosti nad tím, že se mu narodila trojčata. Jeho pozdější
majitel, zámečník František Scheib, sice koncem 18. století
dům přestavěl do klasicistního slohu, tři čápy ale na fasádě
ponechal, jen je lehce přetvořil do podoby, jíž se můžeme
kochat dodnes.
Za krásné obrázky trestání pekařů mockrát děkuji Aničce

a Róze. Tentokrát nebude úkol tak kreativní: jenom mě za-
jímá, kolik lamp a luceren se na fasádě domu U Tří čápů
nachází.
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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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