


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Bruslení bylo letos ko-
mornější, ale to vůbec ne-
vadilo — velkou klubovnu
jsme přeměnili v bitevní po-
le, další energii jsme násled-
ně vybili bruslením, a večer
jsme krom premiéry tábo-
rového videa stihli i nějaká
starší divadelní představe-
ní a navnadili se na fes-
tival. Kdo jste o premié-
ru videa přišli, nezoufejte,
najdete ho na vpřed’áckém
Youtube. A co jsme dělali
v neděli? No, někteří z nás si
například vyzkoušeli, že ne-
ní radno stoupat na led, po-
kud intenzivně nemrzne už
několik dní. . .

Haf! Haf! Haf!

Letos bude, přestavte si,
oddílu už 44 let! Společ-
ně to oslavíme 26. úno-

ra na Výroční výpravě, vy-
chází to hezky jen den po
skutečném výročí. Nezapo-
meňte si udělat týmy do
soutěže o glejt Palačinkové-
ho gurmána! Kdo neví, o co
jde, zeptejte se kamarádů či
vedoucích. A v pátek 25. bu-
deme mít čaj, tak určitě do-
razte i tam.

Haf! Haf! Haf!

Ještě před výročkou nás
čeká už 15. února Mistrov-
ství v uzlování! Žhavte uz-
lovačky, trénujte prsty! At’
zvítězí ten nejpřipravenější!

Haf! Haf! Haf!

Podle mých záznamů zas
nemáte v únoru narozeniny
vůbec nikdo. V březnu vás
ale bude spousta, tak snad
se neuštěkám.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
1. 2. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
8. 2. Družinové schůzky

mladší a střední: (16.30—18.30)
starší: (18.30—20.30)

15. 2. Mistrovství v uzlování (16.30—19.00)
22. 2. Družinové schůzky
25. 2. Čaj (16.00—19.00)
26. 2. Výroční výprava
1. 3. Oddílová schůzka (16.30—19.00)

A dále?

25. — 27. 3. Březnová výprava
1. 4. Čaj

14. — 18. 4. Velikonoce
29. 4. Čaj

30. 4. — 1. 5. 13. netradiční divadelní festival Čtrnáctky
(termín se může ještě změnit)

20. — 22. 5. Štítek táborníka
10. — 12. 6. Červnová výprava
1. — 3. 7. Představebka (do 3. třídy dobrovolná)
4. — 21. 7. Tábor
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Nepřijde vám, že ten čas
strašně letí? Nedávno tu by-
la výprava do zoo a najed-
nou je tu už nový měsíc a
nové pololetí. Kdo nezapla-
til příspěvky na druhé polo-
letí, učiňte tak prosím.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V únoru má oddíl naro-
zeniny, bude mu už 44! K té-
to příležitosti jako každý rok
pojedeme na Výroční výpra-
vu, tak už můžete přemýšlet
o přísadách na palačinky.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Sáře!

Co budeme dělat my menší?
3. 2. Schůzka (17.00—18.30)
10. 2. Schůzka (17.00—18.30)
17. 2. Schůzka (17.00—18.30)
24. 2. Schůzka (17.00—18.30)
25. 2. Čaj
26. 2. Výroční výprava
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A dále?

25. — 27. 3. Březnová výprava
1. 4. Čaj

17. — 18. 4. Velikonoční výprava
29. 4. Čaj

30. 4. — 1. 5. 13. netradiční divadelní festival Čtrnáctky
(termín se může ještě změnit)

20. — 22. 5. Štítek
11. 6. Poklad

4. — 10. 7. Tábor
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Štěně
Rokle Úmluvy

Na konci února nás čeká tradiční Výroční výprava, na které
oslavíme oddílové narozeniny. A kde jinde oslavit naroze-
niny našeho oddílu než na místě, na kterém byl před čty-
řiačtyřiceti lety založen. Jak to vlastně bylo a kde to tedy
je?

Náš oddíl byl založen 25. 2. 1978. Ten den se zhruba
dvanáct kluků z Prahy 5 se svým vedoucím Lubošem Va-
culínem vypravilo do oblasti starých opuštěných lomů mezi
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Srbskem a Karlštejnem. Tam v jedné malé rokli zakopali
do země zakládací listinu oddílu. Této rokli náš oddíl ne-
řekne jinak než rokle Úmluvy. Každoročně tam jezdíme,
vykopeme všechny oddílové listiny, kterých za ta léta při-
bylo (ale zároveň i ubylo) a na tu nejnovější se podepíšou
všichni, kterým se podařilo splnit nováčkovskou zkoušku a
u rokle složit oddílový slib. Bohužel se před několika lety
událo, že jsme oddílové listiny nenašli. Podařilo se nám na-
štěstí sehnat fotografie nebo kopie většiny listin a ty jsme
pro jistotu zakopali na nedostupnější (a proto bezpečnější)
ale i snadněji nalezitelné místo ve větší rokli hned vedle.
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A kde přesně se rokle Úmluvy nachází? To vědí dle oddí-
lové tradice jenom vedoucí. Kousek od rokle se totiž všem
dětem vždy zavážou oči a k rokli dojdou poslepu, aby nevě-
děly, kde přesně se nalézá. Po návštěvě v rokli dojdeme vždy
o kus dál a oslavíme oddílové narozeniny tradiční palačin-
kovou soutěží. Velcí Vpřed’áci se předem rozdělí do skupi-
nek a v těch společně přivezou vařič, těsto, olej, pánvičku
a speciální náplň do svých palačinek, která jim, jak věří,
dopomůže k vítězství. My malí Vpřed’áci nesoutěžíme, ale
utvoříme společně velkou skupinu a děláme společně pro
sebe co nejlepší palačinky. Vařič, pánev, těsto i olej berou
vedoucí a na dětech je přivézt to, co mají na palačinkách
nejraději. Tak ted’ můžete skoro do konce února přemýšlet,
co byste na ty palačinky rádi přivezli s sebou!

Palačinkový zloděj

Dušan jenom na chvíli odběhl od své skvělé palačinky a
když se vrátil, byla jeho palačinka pryč! Někdo mu ji asi
snědl! Pomůžeš Dušanovi odhalit, kdo z jeho spolužáků si
na jeho mistrovském díle pochutnal? Všichni podezřelí sice
zapírají, ale jednoho z nich přeci jen něco prozradilo. Po-
zorně si prohlédni všechny podezřelé a určitě na to přijdeš.
Až zloděje odhalíš, dej nám vědět, kdo je palačinkovým
zlodějem a co ho prozradilo a dostaneš za to body do bo-
dování. Odpovědět nám můžeš na schůzce nebo přes e-psa.
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Výprava do zoo

Když jsme se ráno potkali na Nádraží Holešovice, bylo
pěkně chladno, ale jasná obloha slibovala, že by to počasí
nakonec mohlo být příjemné. Autobusem jsme dojeli k zoo
a u vchodu si prohlídli na mapě, co všechno nás čeká.

Vyrazili jsme podél červených pand, které pózovaly na
stromech, k ledním medvědům. Ani ti nás nezklamali, jeden
z nich plaval ve vodě a pořádně dováděl. Na ceduli jsme se
dočetli, že jim budou stavět nový výběh, tak jsme zvědaví,
jestli je příští rok už uvidíme tam. Sluníčko pomalu začínalo
hřát a my vyrazili dál do kopce směrem k žirafám a slonům.
Cestou od slonů měli všichni hodně energie a tak jsme si
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zahráli na zvířecí olympiádu. Schválně, umíte taky běhat
jako želva nebo blecha?
U velbloudů jsme si na lavičkách snědli oběd a vyrazili

do spodní části zoo. Všichni se už těšili do pavilonu šelem,
ale hlavně na vombata Coopera! O to víc jsme byli zkla-
maní, když ve výběhu nebyl. My se ale nevzdali. Šli jsme
se mezitím podívat na dravé ptáky, gorily a další zvířata
a kolem vombata jsme šli i zpátky. A byl tam! Běhal po
výběhu, chvíli se předváděl a pak si zalezl do vykotlaného
kmene a usnul. Měli jsme radost, že se přeci jen ukázal a
vyfotili jsme samozřejmě i pár fotek pro Sáru, která se na
něho těšila snad nejvíc, ale nakonec musela zůstat doma.
Chvíli jsme si ještě hráli na velikém hřišti a pak jsme přes
tučňáky a lachtany zamířili zpátky k autobusu.
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Pejsek
Šifry, Šifry, Šifry!

A máme tu další šifru z letošního táborového pokladu. Tou
je „číselná abeceda“. Zašifrovaný text vypadá třeba takto:

8,21,18,1, 6,21,14,7,21,10,5, 20,15,

Abychom šifru rozluštili, tak je třeba si napsat abecedu
(bez CH) a písmenka abecedy si očíslovat:

Z tabulky vidíme, že např. A je 1, B je 2 a Z je 26. Pak
už jenom stačí nahradit čísla písmenky a dostaneme text
"hura funguje to".

Pro mladší (do 5. třídy včetně)

Tvým úkolem bude rozluštit tuto zprávu a řešení ukázat
Pomerančovi:

16,15,26,15,18, 1,2,5,3,5,4,1, 19,5, 4,1,

15,2,3,1,19, 3,9,19,12,15,22,1,20, 9,

15,4,26,1,4,21,
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Pro starší (od 6. třídy včetně)

Abeceda nemusí být vždy číslovaná odpředu, a místo kla-
sické desítkové soustavy můžeme pořadí písmen zapsat v
binární soustavě pomocí nul a jedniček.
Tvým úkolem bude rozluštit tuto zprávu a řešení ukázat

Pomerančovi:

24,18,8,15,12,5,26,13,18, 12,23,11,9,22,23,6,

25,2, 25,2,15,12, 14,12,24, 8,13,26,23,13,22,

11,18,8,14,22,13,26, 8,22, 23,26, 7,26,16,22,

12,24,18,8,15,12,5,26,7, 7,9,22,25,26, 5,

25,18,13,26,9,13,18, 8,12,6,8,7,26,5,22,

Ze života Mrakoplaše
výňatek z knihy Lehké Fantastično

„Oh. Myslíš, že bychom tady v lese našli něco k jídlu?“
„Jasně,“ odpověděl trpce čaroděj. „Nás.“
„Měl bych tady pár žaludů, pokud byste na ně měli

chut’,“ nabízel vstřícně strom, pod kterým seděli.
Chvilku panovalo vlhké ticho.
„Hele, Mrakoplaši, ten strom řekl, že. . . “
„Stromy neumí mluvit,“ osopil se na něj Mrakoplaš. „To

by sis měl zapsat za uši!“
„Ale vždyt’ jsi to musel slyšet sám, jak. . . “
Mrakoplaš si těžce povzdechl. „Podívej,“ řekl nakonec,

„je to všechno otázka jednoduché biologie a botaniky, ne?
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Když chceš mluvit, potřebuješ k tomu výbavu, jako plíce a
rty a —“

„Hlasivky,“ napovídal strom.
„Jo, ty taky,“ přikývl Mrakoplaš. Potom umlkl a upřel

zachmuřený pohled do deště.
„Já jsem si teda myslel, že každý čaroděj ví o stromech,

potravě v divočině a takových věcech všechno,“ prohlásil
Dvoukvítek opatrně. Jen velice zřídka se mu v hlase ozvalo
něco jiného než bezmezná víra, že je Mrakoplaš úžasný
mág, a čaroděje to vždycky povzbudilo k akci.

„Ale no jo, to víš, že jo!“ vyštěkl.
„No, tak mi řekni, jaký je to strom,“ ozval se vzápětí

turista. Mrakoplaš zvedl hlavu.
„Buk,“ prohlásil pevně.
„No, abych řekl pravdu. . . “ začal strom, ale když zachytil

Mrakoplašův pohled, rychle umlkl.
„Ale ty věci nahoře vypadají jako žaludy,“ nedal pokoj

Dvoukvítek.
„Samozřejmě, no jak bych ti to vysvětlil, tohle je tak-

zvaná přisedlá, neboli sedmiplodá odrůda,“ prohlásil Mra-
koplaš. „Bukvice vypadají skoro jako žaludy. Spletou skoro
každého.“

„No tohle,“ vydechl Dvoukvítek a stejným dechem po-
kračoval. „A co je to támhle za křoví?“

„Jmelí.“
„Ale má trny a červené bobule!“
„No a?“ prohlásil Mrakoplaš a upřel na Dvoukvítka ne-

přístupný pohled. Dvoukvítek uhnul očima první.
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„No nic,“ odpověděl. „Asi jsem byl špatně informován.“
„To bych řekl.“
„Jenže pod tím křovím jsou takové velké houby. Nedají

se jíst?“
Mrakoplaš si je velice opatrně prohlédl. Skutečně byly

neobyčejně velké a měly široké nádherně červené klobouky
s bílými puntíky. Ve skutečnosti patřily k odrůdě, jejíž zá-
stupce by šaman (který se ted’ o nějaký kus dál kamarádil
s kameny) nepozřel dřív, dokud by se za jednu nohu ne-
přivázal k nějakému velkému balvanu. Mrakoplašovi však
nezbylo nic jiného než vylézt na déšt’ a jít si je pořádně
prohlédnout.
Klekl si do listí a nahlédl pod klobouček. Po krátké

chvilce prohlásil jaksi nevýrazně: „Ne, ty nebudou k jídlu
v žádném případě.“

„Proč?“ volal na něj zpod stromu Dvoukvítek. „Mají lu-
peny špatný odstín žluté?“

„No, to ani ne. . . “
„Takže nohy nebudou správně šupinaté, že?“
„No, ty vypadají docela v pořádku.“
„Tak to bude kalich. Určitě mají kalich smrti, co?“ vyzví-

dal nadšeně Dvoukvítek.
„Nejsem si jistý.“
„No tak proč je tedy nemůžeme jíst?“
Mrakoplaš si odkašlal. „Víš,“ prohlásil potom unaveně,

„to ty malý dveře a okýnka, ty to propíchly.“
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Chybí vám na táboře vaše oblíbená večeře? Máte úžasný
recept na pomazánku, který se ve vaší rodině dědí

z generace na generaci?

Máte tip na úžasně jednoduché a přitom tak chutné jídlo?
Sem s nimi!

Náměty posílejte na vpr.red/e-pes! Na konci roku společně
vybereme nová jídla do táborového jídelníčku!
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Svatý Valentýn
origami

V dnešním čísle Pejska si ukážeme jak vytvořit srdce z
papíru. Třeba se vám někomu bude 14. února na Valentýna
hodit ;). Své výtvory posílejte na e-psa (vpr.red/e-pes) nebo
ukažte Tee na schůzce, body do bodování vás jistě neminou!
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Od Vontů k českému designu

V minulém díle Pejska jste se mohli dočíst něco o Vontech,
kteří působí na pražském Starém Městě, a někteří z vás
se vypravili hledat jednu z jejich tajných nástěnek, na níž
si nechávají svoje vzkazy. Nástěnku se podařilo najít Róze,
Aničce a Oskimu, nachází se v Řetězové ulici. Dveře se
žlutým květem, na něž si Vontové vzkazy lepí, skoro pod
množstvím papírků nejsou vidět. Kdo ví, kam asi jen vedou,
že by do nějaké Vontské klubovny?
Jak se říká, my o vlku a vlk za humny — na minulé od-

dílovce jsme měli dokonce tu čest se s Vonty potkat. Snad
aby nám dokázali, že jsem si je jen tak nevymyslel, začali
při etapě prohazovat obálky, psát na ně vzkazy a z někte-
rých nám vzali to co bylo uvnitř, což nám etapu značně
zesložitilo. Doufejme tedy, že až příště budeme u Haštala
zase něco hrát, že nás Vontové nevyruší.
V dnešním čísle si od spletitých uliček Starého Města od-

počineme. Vydáme se jenom kousek od naší klubovny, za
náměstí Republiky. Naproti Prašné bráně se nachází velká
budova České národní banky. Když se k ní postavíte če-
lem a vydáte se podél budovy doprava (směrem do ulice
Na Příkopech), narazíte po chvíli na pasáž, která vede dál
skrz budovu. Je dlážděná hnědými a bílými dlaždicemi a
na jejím rohu je malý prosklený obchůdek s výtvarnými po-
třebami.
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Vydejte se touto pasáží a prohlédněte si, co všechno je
vystaveno ve vitrínách všude kolem vás. Tato pasáž se jme-
nuje Pasáž českého designu a vede na Senovážné náměstí,
k Jindřišské věži. Projděte si jí celou a do e-psa (vpr.red/e-
pes) napište, nebo mně, Štěpánovi, na schůzce řekněte, co
všechno jste ve vitrínách kolem objevili. A já se budu těšit
na vaše odpovědi!

Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214

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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