


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Už to vypadalo, že se
konečně udělá jaro, teplo,
krásně. . . A na Velikonoce
bum! Zase o 10 stupňů mé-
ně. Jak bychom se asi mě-
li pod týpkem? Sice poně-
kud mrazivěji, ale snad bez
sněhu. I ten jsme na Veliko-
nocích několikrát zažili. Do-
konce jsme jednou postavili
i obrovského sněhuláka! To
už ale pamatuje asi jen Máj-
ka. . .

Haf! Haf! Haf!

Obarvili jste si doma
vajíčka? Upletli pomlázku?
Upekli beránka? Zatlačili sl-
zičku při vzpomínce na
připálený mazanec pečený
v kotlíku na rozžhavených

uhlících? Já jo, a vůbec se za
to nestydím!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k na-
rozeninám Štěpánovi a Po-
merančovi.

Haf! Haf! Haf!

Když nám nevyšly ani ty
Velikonoce, tak je ted’ nej-
bližší výpravou, na kterou se
můžeme upínat, tradiční Boj
o Štítek táborníka. To by by-
lo tak krásné, kdyby nám to
vyšlo. Už se mi moc stýská
po praskání táboráku, noco-
vání pod hvězdami, zvuku
kytary. . . Co všechno člověk
začne oceňovat, až když mu
to seberou. . .

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

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

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Jak se máte? Už je to dlou-
hé, co? Ale už už se blíží
léto, a s ním doufám i tá-
bor, na který se moc těšíme!
Zatím nám ale běží online
schůzky, ke kterým najdete
informace na stránkách, tak
na ně nezapomínejte.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

I v zoo máme Velikonoce,
dokonce Velikonoční oslavu!
Při té příležitosti nás navští-

vila speciální návštěva, která
si prošla celou zoo. Zjistila,
jak to tam máte uspořáda-
né, a jaká zvířátka tam máte.
A moc se jí tam líbilo.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V dubnu má spousta z vás
narozeniny. Takže štěkám
všechno nejlepší Lojzičce,
Aničce, Mikulášovi, Josefín-
ce a Týně.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
1. — 7. 4. Online Velikonoční výprava

8. — 14. 4. Online schůzka
15. — 21. 4. Online schůzka
22. — 28. 4. Online schůzka
29. 4. — 2. 5. Online schůzka
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Štěně
Drobná poranění

Tentokrát se v této rubrice podíváme na to, jak ošetřit
drobná poranění. Mezi ně patří různá drobná říznutí, odře-
niny, píchnutí od vosy a včely a vytáhnutí klíštěte. K těmto
zraněním může dojít velmi snadno, a proto je dobré vědět,
jak sám sobě nebo třeba kamarádovi pomoct. Na schůzkách
si to někdy určitě vyzkoušíme i prakticky, tady ti pouze
zkusím slovně popsat, co bys měl v daných případech dě-
lat. Zkus si toho zapamatovat co nejvíce, at’ to můžeš na
schůzce říct vedoucím a mít tak splněný další úkol do no-
váčkovské zkoušky.
Když něco krájíš, může se snadno stát, že se u toho tro-

chu řízneš do prstu. Pokud se to stane, je třeba dát prst pod
studenou vodu. Poté prst zalep náplastí. Pokud by teklo víc
krve, je nutné obrátit se na někoho dospělého, který ti prst
zaváže obvazem a nejspíše tě i odveze k doktorovi.
Dalším častým zraněním je odřené koleno. U toho je

velmi důležité nejprve koleno vyčistit - dostat z něj všechny
kamínky a opláchnout špínu. Poté bys měl koleno vydezin-
fikovat peroxidem vodíku nebo například Betadinem, záleží
na tom, jakou dezinfekci máš zrovna po ruce (alespoň jednu
dezinfekci by sis měl zapamatovat). Dezinfikováním kolene
předejdeš tomu, aby se do rány dostala infekce.
V létě se můžeš snadno dostat do styku se včelami,

vosami a klíšt’aty. Když tě bodne včela, tak nechá v ráně
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žihadlo. Žihadlo bys měl co nejdříve vyndat a pak na ránu
přiložit trochu cibule, protože pak tě to nebude tolik bolet.
Pomoct ti může také kapesník namočený do octa. Pokud
tě bodne vosa, tak nemusíš vyndávat žádné žihadlo a stačí
jenom rychle přiložit cibuli nebo ocet. A co dělat, když na
sobě najdeš přisáté klíště? Měl bys ho prsty nebo pinzetou
vytáhnout, nejlépe tak, aby ti v ráně nezůstala hlavička (po-
kud zůstane, nejspíše se ale nic nestane a hlavička časem
odpadne). Poté na místo nakapeš Jodisol.

Výlet na safari

Minule jsme se podívali na to, jak se v zoo trénují zvířátka
a jak si krátí volný čas. Na moji otázku odpověděla Es-
terka. V pražské zoo můžeme vidět třeba dikobraza, fretku,
kozu nebo prasátko, ale i mnoho dalších zvířat. Zatímco
minule jsme mluvili o zvířatech, která se v zoo učí nové
věci, dneska se podíváme do zoo, kde žijí zvířata úplně
volně — na safari.
Safari původně pochází z Afriky, postupně se ale v růz-

ných formách rozšířilo po celém světě. Jde vlastně o velký
výběh, ve kterém se zvířata volně pohybují, a návštěvníci
se můžou v autě vydat dovnitř a pozorovat zvířata úplně
zblízka. Protože se zvířata nachází ve svém přirozeném pro-
storu, můžeme sledovat jejich běžný život. Na africké safari
se většinou jezdí terénními auty, v Evropě ale může člo-
věk vidět i safari vláčky nebo třeba autobusy. V některých
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afrických zemích můžete vyrazit na safari i na lodích a po-
zorovat zvířata přímo z vody.
Na safari se často vyráží už brzy ráno, při východu slunce.

Právě ráno, než začne pálit slunce, jsou lvi i ostatní zvířata
nejvíc akční a člověk je může sledovat, jak se pohybují sava-
nou. Vždycky je ale potřeba vydat se na safari s průvodcem.
Ti se zaprvé v daném místě dobře vyznají, ale znají dobře i
chování zvířat a vědí, co dělat, kdyby se zvířata lekla a na
auto zaútočila.
I u nás v Čechách najdeme několik safari. To nejznámější

se nachází ve Dvoře Králové. Jeho zakladatel se inspiroval
na svých expedicích do Afriky a vybudoval tak první sa-
fari u nás. Chtěl nejen ukázat místním africká zvířata, ale
také chtěl zabránit jejich vyhubení ve volné přírodě. A pro-
tože mu byla inspirací právě Afrika, najdeme zde zvířata
právě z ní. Safari vláček vás vezme mezi zebry, antilopy, ži-
rafy nebo třeba nosorožce. Místní safari bylo také první na
světě, komu se v zajetí povedlo odchovat mládě nosorožce
bílého a dlouhodobě spolupracují na vypouštění zvířat do
volné přírody. Dnes jich zde chovají přes 2300. Nově se ná-
vštěvníkům Dvora Králové otevřelo i lví safari, kam může
člověk vjet vlastním autem a pozorovat sedmičlennou lví
smečku z bezprostřední blízkosti.
Tentokrát pro vás nemám otázku, ale malý úkol. Zkuste

nakreslit návštěvu safari a obrázek nám poslat.
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Pejsek
Ester věští

Duben přinese spolu s teplým počasím nával energie. Pe-
simismus zimních měsíců vás rychle přejde. Bude se vám
dařit ve škole či práci. Nové informace si budete schopni
zapamatovat a využít. Získáte sílu oslovit osoby, které vás
dříve zaujaly, ale se kterými jste neměli příležitost ke kon-
verzaci. Duben je měsíc, kdy se konečně probudíte ze zim-
ního spánku a začne se vám dařit v osobním životě.

Jaké znamení jste dle indiánského
horoskopu?

Vydra
20. 1. — 18. 2.

Vlk
19. 2. — 20. 3.

Sokol
21. 3. — 19. 4.

Bobr
20. 4. — 20. 5.

Jelen
21. 5. — 20. 6.

Datel
21. 6. — 21. 7.

Losos
22. 7. — 21. 8.

Medvěd
22. 8. — 21. 9.

Havran
22. 9. — 22. 10.

Had
23. 10. — 22. 11.

Sova
23. 11. — 21. 12.

Husa
22. 12. — 19. 1.
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Oddílové hry o Štítek táborníka
2015

retro kronika

Letos jsme klání o Štítek táborníka strávili v Jižních Če-
chách nedaleko Frahelže. Nabízela se otázka: Obhájí Mi-
kulda své loňské vítězství?
Do boje jsme se pustili hned po výstupu z vlaku. Úko-

lem bylo sníst co nejrychleji rohlík a poté odříkat oddí-
lový pokřik. Tuto disciplínu bezkonkurenčně ovládli souro-
zenci Carhounovi. Po příchodu do seníku, který byl letos
k naší vděčnosti prázdný, jsme si vybalili a pustili se do
další disciplíny. V lese se ukrývalo mnoho lehce svítících
light-sticků, které bylo za úkol najít. Škrábance z všudypří-
tomných ostružin na sebe nenechaly dlouho čekat.
V noci bylo příjemně, jen nás rušili hlasitě štěkající srnci.

Ráno jsme vyhlásili dvě dlouhodobé disciplíny — tvorba
textu o našem oddíle z vystříhaných kousků novin a rychlé
nalezení povinných věcí v batohu. Dopoledne jsme odstar-
tovali držením papíru v rozevřeném kolíčku a čtyřmi pa-
ralelními disciplínami — Setonovým během, pamět’ovou,
zapínáním košile poslepu a svazováním vlasců na čas.
Po obědě jsme pokračovali trefováním se vodní stříkač-

kou na místo určení, balením batohu na rychlost, přemis-
t’ováním ohně a azimut’ákem. Při vycházce pro vodu jsme
si otestovali znalosti květin a stromů. Po večeři jsme si vzá-
jemně přečetli naše novinové výtvory a vydali se do hajan.
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V neděli ráno jsme si zabalili a pustili se do posledních
dvou disciplín — praskání balonků přivázaných k noze a
poté tradiční Epikurovo poselství. Po velkém sečtení všech
pořadí bylo jasné, že Mikuldovi se podařilo obhájit loňský
titul a Štítky zůstanou doma u něj po celý následující rok.
Najde příští rok přemožitele?

1978 1988 1998 2008 2018

2015
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Dům U Bílé labutě
pražské domy

Nerudova 49, Praha 1 — Malá Strana

Přijde vám, že jsme už dlouho nebyli v Nerudově ulici?
Máte pravdu, byla by škoda tuto ulici s jednou z největších
koncentrací domovních znamení v Praze opustit na dlou-
hou dobu. Tentokrát se vrátíme do vrchní části ulice, která
leží přímo pod Schwarzenberským palácem. Hned vedle
domu U Dvou slunců, kde, jak již víte, žil Jan Neruda, jehož
jméno tato ulice nese, se nachází dům U Bílé labutě. Tento
elegantní pták, kterého si tedy můžeme přidat do našeho
malého zvěřince, dlouhá léta fascinoval básníky svojí krá-
sou a nedostupností. Ne nadarmo se ustálilo slovní spojení
labutí šíje. Labutí píseň, další výskyt labutí v básnických
obratech, se vztahuje k labutím jako symbolu věrné lásky.
V dávných dobách se totiž věřilo, že pokud jeden z labutího
páru zemřel, ten druhý prý naříkal tak dlouho, dokud osud
svého druha nebo družky nenásledoval. Výraz labutí píseň
se tedy vžil jako synonymum pro poslední čin.
Kdo ale labutě poznal zblízka ví, že naživo to nejsou tak

romantičtí tvoři. Přiznejte se, kdo jste někdy z dálky něja-
kou labut’ obdivoval a byl následně překvapen jejím zuba-
tým zobákem. Labut’ je totiž ptákem z řádu vrubozobých.
Labutí existuje šest druhů, přičemž u nás žije jen jeden
- labut’ velká. Zajímavostí je, že labut’ černá se vyskytuje
pouze v Austrálii, čili Evropané se o její existenci dozvěděli
až koncem 18. století.
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Dnes vás ale musím zklamat, protože co se domu týče,
ten bohužel, narozdíl od svých malostranských sousedů,
příliš zajímavou historii nemá.
Minulá otázka měla naneštěstí trochu nejednoznačnou

odpověd’ - původně jsem lampy a lucerny napočítala tři,
ale nevšimla jsem si lampiček, které osvětlují domovní zna-
mení. Pravdu tedy měli trochu všichni, takže se body zapo-
čítají Aničce, Pórkovi, Markétce, Lojzičce a Esterce.

Ačkoli nemůžeme v současné chvíli opustit hranice okresu,
vsadím se, že alespoň máte někde v okolí řeku nebo rybník,
kde by se daly najít nějaké ty labutě. Bod tedy získá ten, kdo
mi pošle fotku z krmení labutí. Krmte je ale prosím pouze
zeleninou, chleba jim nedělá dobře.
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Pejsek vaří, peče, smaží. . .

Na Míša řezech si pochutnali Štěpán, Didi, Anička, Justýnka,
Róza, Esterka, Franta, Markétka a Pórek. Omlouvám se za
chybku v receptu, který obsahoval dvakrát moučkový cukr
místo jedné dávky mouky. Věřím, že jste chybu bud’ od-
halili, nebo jste měli dvojnásobně sladký život! Body do
bodování vás neminou.
Po Velikonocích se většinou potýkáme s přebytky vajec

natvrdo, proto bych se s vámi chtěla podělit o nápad na
jejich zpracování.
Jedná se o jednohubky — rozkrojená vejce jsou místo

žloutku vyplněna žloutkovou pomazánkou. Už žádné du-
šení se suchým žloutkem!

Co budeme potřebovat?

Na těsto:
• 4 vejce uvařená natvrdo
• 60 g másla
• 1 lžičku plnotučné hořčice
• Sůl, pepř na dochucení
• Paprika / Kyselá okurka na dozdobení
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Postup:

Uvařená vejce oloupeme a rozkrojíme na půl. Vyjmeme
žloutky, aniž bychom porušili bílkovou část. Žloutky roz-
mačkáme, smícháme se změklým máslem a hořčicí, dochu-
tíme solí a pepřem. Fajnšmekři mohou vyšlehat pro docílení
nadýchanějšího pěnového efektu.
Žloutkovou hmotou naplníme prohlubně jednotlivých bílků.

Dozdobíme tenkými proužky papriky nebo kyselé okurky.
Na vaše výtvory se moc těšíme! Posílejte na vpr.red/e-pes

jako obvykle.
Dobrou chut’!
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Vpřed’áci z minulosti

Minule jste na fotkách nalezli dva vpřed’áky, které v jejich
oddílovém životě dělí mnoho let. Toho staršího z nich v od-
díle nezažila ani většina z vedoucích. Ivo je totiž jeden ze
tří prvních vedoucích, kteří od roku 1978 tehdejší vpřed’áky
vedli. Občas si najde čas a náš oddíl poctí, třeba na táboře,
svou milou návštěvou. Má plno vzpomínek a tak je vždycky
co vyprávět! Druhá fotografie je pořízena jednatřicet let po-
tom, co byla v rokli úmluvy zakopána zakládací listina.
Filip, který právě dosliboval a vyhrál půlroční bodování,

má nyní přezdívku Vosa a mnozí ho dobře znáte. Napsal
pro oddíl vícero divadelních her a aktivně vedoucoval do
roku 2019. Přesto se ale i dnes čas od času v oddíle zjeví či
pro vás připravuje nějakou z propracovaných her. Správně
z vás jméno a přezdívku vypátrali Markétka, Pórek, Loj-
zička, Didi a Anička. Moc vám gratuluji! Dnes pro vás mám
dva fešáky, tedy, přesněji fešáka a fešačku, kteří jsou zachy-
ceni při tvorbě delikátního pokrmu. Jak se jmenují sdělte
jako vždy našemu e-psovi, jenž se už těší na vaše odpovědi!
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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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