


Pejsek štěká. . .

Kdo by tomu věřil, ~e u~
je za námi celý první měsíc
roku 2023? Ten čas ale bě-
~í. . . My ovšem i v novém
roce pokračujeme v průzku-
mu vesmíru, jak je mo~né vi-
dět díky novým obrázkům
z teleskopu, které se nám
objevují v klubovně.

Haf! Haf! Haf!

Na lednové vesmírné vý-
pravě jsme si nejdřív v pá-
tek večer promítli (nejen) tá-
borové video a v sobotu
ráno se vypravili na Pet-
řín do místní hvězdárny, kde
jsme se dokonce mohli podí-
vat ven jejich dalekohledem.
Škoda jen, ~e bylo zata~e-
no, a tak se dalo koukat jen
na Petřínskou rozhlednu. . .
Doufám ale, ~e jste si to u~ili
a dozvěděli se něco nového
tak jako já!

Haf! Haf! Haf!

Schůzky probíhají i o jar-
ních prázdninách 4 jak
těch únorových, tak březno-
vých. Konají se v čase od-
dílovky a jsou takové poho-
dovější, spíš jako čaj. Tak~e
kdo nebudete někde ly~ovat,
určitě přijd’te a mů~ete při-
nést i něco na zub. A v úte-
rý 14. 2. nás čeká Mistrovství
v uzlování, tak ~havte uzlo-
vačky!

Haf! Haf! Haf!

Představte si, ~e oddílu
bude u~ 45 let, má půlkulaté
výročí. Takových proběhlých
schůzek, výprav, táborů. . .
kolik dětí a vedoucích jím
jen za tu dobu asi prošlo? To
sice nevím, ale jsem si jistý,
~e se nás z Malého i Velké-
ho Vpředu a řad bývalých
Vpřed’áků sejde 25. 2. na

2



Výročce určitě velká spous-
ta. A nezapomeňte si do-
mluvit týmy na palačinky!
Soutě~ o palačinkového gur-
mána rozhodně nesmí chy-
bět.

Haf! Haf! Haf!

Od Výročky také nově
spouštíme přihlašování na
výpravy. Pomů~e nám to
hlavně při nákupu lístků na
vlak, u delších výprav ta-
ké při nákupu jídla. Přihlá-
sit se v~dy mů~ete na rodi-
čovské stránce vpr.red/rodice.

Vaši rodiče by o tom měli
dostat e-mail, ale kdyby by-
lo cokoliv nejasné, ptejte se
vedoucích.

Haf! Haf! Haf!

22. února nastane vzácný
nebeský jev, kdy bude níz-
ko nad západojihozápadním
obzorem pozorovatelná tak-
zvaná trojitá konjunkce. Mě-
síc toti~ utvoří téměř rovno-
ramenný trojúhelník s Jupi-
terem a Venuší. Pozorovatel-
ný by měl být u~ po 18. ho-
dině.
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Co budeme dělat my větší?
7. 2. Jarňáková schůzka (16.30419.00)
14. 2. Mistrovství v uzlování (16.30419.00)
21. 2. Dru~inové schůzky

dřívější: (16.30418.00)
pozdější: (18.00419.30)

24. 2. Čaj (16.00419.00)
25. 2. Výroční výprava
28. 2. Oddílová schůzka (16.30419.00)
7. 3. Dru~inové schůzky
14. 3. Jarňáková schůzka (16.30419.00)

A dále?

26. 3. Celoskupinová hra od Arálií
6. 4 10. 4. Velikonoce
19. 4 21. 5. Oddílové hry o Štítek táborníka
9. 4 11. 6. Poklad a voda (nebo překvapení)
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V lednu měli vedoucí prv-
ní poradu k táboru, a tak
u~ vám mů~eme prozradit
datum, najdete ho v termí-
nech. Kromě termínu tábora
pro vás máme v únoru pár
nových informací, a to při-
hlašování na výpravy, rodi-
čovská schůzka k táboru a
zrušení schůzek během jar-
ních prázdnin. Více se do-
zvíte v e-mailu, který jsme
vám posílali.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Víte, ~e našemu oddílu u~
je 45 let?! To je určitě dů-
vod k oslavě. Společně výro-
čí oslavíme na výpravě, kde
si kromě jiného také udě-
láme moc dobré palačinky.
Tak u~ ted’ mů~ete rozmýš-
let, jaké dobroty na ně při-
vezete.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Josefovi, Voj-
tovi a Sáře.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Co budeme dělat my menší?
2. 2. Schůzka (17.00418.30)
16. 2. Schůzka (17.00418.30)
23. 2. Schůzka (17.00418.30)
24. 2. Čaj (16.00418.00)
25. 2. Výroční výprava

A dále?

24. 3. Čaj
24. 3. Schůzka s rodiči k táboru
25. 3. Březnová výprava

9. 4 10. 4. Velikonoční výprava
14. 4. Čaj
5. 5. Čaj

19. 4 21. 5. Oddílové hry o Štítek táborníka
9. 4 10. 6. Poklad
4. 4 11. 7. Tábor
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Štěně
Výprava do ZOO

I letos jsme se v lednu společně vypravili do ZOO. Bylo
krásné a poměrně teplé počasí, co~ mělo i tu nevýhodu, ~e
v ZOO bylo hodně lidí. Výpravu jsme si ale u~ili i tak. Za-
čali jsme ve spodní části ZOO u lemurů a pokračovali jsme
do expozice Darwinův kráter, kde se nám ale bohu~el neu-
kázali ani d’áblové medvědovití, ani vombat Cooper. Viděli
jsme ale aspoň klokany.
Dále jsme pokračovali vzhůru do kopce a navštívili jsme

supy a v Rákosově pavilonu jsme se seznámili třeba s hla-
sitým arou hyacintovým. Přes dusnou indonéskou d~ungli
jsme se dostali a~ k ledním medvědům, u kterých jsme si
dali svačinu a párkrát jsme se svezli na klouzačce.
Následně jsme zamířili k vydrám a potom ke hrochovi,

který nám ukázal své plavecké dovednosti. Od vodomilných
~ivočichů jsme se přesunuli ke slonům, ~irafám a nakonec i
ke gorilám. Nový pavilon goril se nám moc líbil, tak jsme si
na stupňovitých lavičkách před ním dali poté i oběd. Naje-
zení jsme pak pokračovali dolů z kopce a~ k ptákům z af-
rických mokřadů. Cestou jsme si stihli i zahrát na myšky a
sýry. Ne~ jsme došli do našeho oblíbeného pavilonu šelem,
poměřili jsme rychlost svého běhu se zvířaty za pomoci ra-
daru. K šelmám jsme došli chvíli poté, co dostali od ošetřo-
vatelů krmení, tak~e jsme mohli pozorovat třeba takového
tygra, jak se cpe pořádným üákem masa.
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Nakonec jsme přes velké suchozemské ~elvy a gaviály do-
razili skoro a~ k východu ze ZOO. Ještě jsme měli chvilku
času, tak jsme se nejprve zastavili u tučňáků a pak u lach-
tanů, kteří zrovna dostávali od ošetřovatelů krmení.

S výhledem na lachtany jsme se ještě před cestou ze ZOO
posilnili svačinou. Pak jsme se vydali na autobus, který nás
dovezl a~ na metro, kde u~ nás čekali rodiče.
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Skořicoví šneci v naší úpravě

V lednu jsme se v naší cukrárně pustili do rychlého, jed-
noduchého a známého receptu. Ale abychom to udělali za-
jímavější, rozhodli jsme se upravit konečný vzhled našich
výrobků, tak~e z toho ve ûnále nebyli šneci.

Jaká suroviny si potřebujete nachystat?
• 1 balení listového těsta
• cukr krupice
• mletá skořice
• 1 vejce

A jak tedy na to? Listové těsto rozválejte na tloušt’ku
cca 243 mm (nebo kupte ji~ rozválené těsto). Půlku těsta
posypejte cukrem a skořicí, druhou půlku těsta přehněte
přes první a okraje k sobě důkladně přimáčkněte. Tím
vám vznikne jakási velká kapsa plněná cukrem a skořicí.
Kapsu rozkrájejte na prou~ky. Ka~dý prou~ek chytněte na
ka~dém konci jednou rukou a pak ka~dou rukou točte v ji-
ném směru, abyste z tyčinky udělali jakousi spirálu. ( Je to
postup v podstatě podobný důkladnému ~dímání prádla.)
Z této spirály mů~ete vytvořit kolečka, uzly nebo srdíčka.
Zále~í na vaší fantazii. Hotové výrobky dejte na plech vy-
lo~ený pečicím papírem, potřete vejcem a dejte do trouby
rozehřáté cca na 180 °C, zále~í na tom, jakou máte troubu.
Pečte, dokud nebude mít těsto zlatavou barvu, trvá to cca
10 minut.
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Pejsek
Jedním tahem

pro mladší (do 4. třídy)

Tvým úkolem je nakreslit obrázek ní~e. Ale pozor, tečky
spojuj rovnou čárou a celý obrázek musí být jedním tahem.
Řešení uka~ Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování.
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Sirky
pro starší (od 5. třídy)

Děvět hlaviček sirek tvoří trojúhelník. Přesuň dvě hlavičky
tak, aby hlavičky dohromady tvořily čtverec.

Řešení uka~ Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování. Pro ty, co si lámali hlavu
marně, je tu řešení z minula.
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Hvězdná obloha

Kdy~ se za jasné noci podíváte na oblohu, uvidíte spoustu
hvězd (a některé u~ doká~ete i pospojovat do souhvězdí),
sem tam rychle letící dru~ici, nicméně kdy~ se budete dívat
vskutku pozorně a budete mít štěstí, všimnete si, ~e některé
tečky jsou jasnější a barevnější ne~ jiné. Na obloze jsou toti~
vidět nejenom hvězdy, ale i planety naší sluneční soustavy.
Okem pozorovatelných planet máme celkem pět 4 Mer-

kur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn. Zbylé dvě planety jsou
u~ moc daleko a nejsou příliš jasné, kvůli čemu~ byly obje-
veny a~ před takovými dvě stě lety. Ty viditelné planety ale
byly známy u~ starým Sumerům před více ne~ třemi tisíci
lety.
Nejblí~e ke Slunci se nachází Merkur. Jeliko~ je tak da-

leko od nás a relativně blízko ke Slunci, často ho Slunce
svojí září zastiňuje, proče~ je vidět hlavně při soumraku a
úsvitu, kdy~ se Slunce zatím skrývá za horizontem. Venuši,
ač jsme si na začátku řekli, ~e je to planeta, se občas také
říká hvězda Jitřenka nebo Večernice a to proto, ~e se na ob-
loze objevuje v podvečer nebo nad ránem. Je ze všech pla-
net na obloze nejjasnější, bohu~el ted’ v únoru na ni máme
smůlu a zpod obzoru vyleze a začátkem března. Rudé pla-
netě říkáme podle řeckého boha války Mars, i bez daleko-
hledu je vidět jeho červené zabarvení, co~ si ostatně mů~ete
ověřit sami - aktuálně ho mů~ete najít severním směrem od
hlavy Oriona, kterého u~ znáte. Největší planetou sluneční
soustavy je Jupiter, co~ věděli lidé od pradávna, co~ mů-
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~eme soudit z toho, ~e tuhle planetu nazývali podle svých
nejvyšších bohů. Poslední pozorovatelnou planetou je Sa-
turn, který je pozoruhodný hlavně díky svým prstencům,
ty ale pouhým okem nevidíme, tak~e na první dobrou je
k nerozeznání od obyčejné hvězdy.

Čeho si ale lidé všimli u~ před třemi tisíci lety, ~e se
planety nepohybují stejně jako hvězdy, ale tak trochu „jak
se jim zachce<. Staří Babyloňané, kteří obývali území dneš-
ního Blízkého východu, jim proto říkali „divoké ovce< a peč-
livě zaznamenávali jejich polohu na obloze. Astrologové
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pak podle různých klíčů pak podle toho, kde se nachá-
zely, předpovídali budoucnost 4 jako jsme si to vysvětlovali
v minulém Pejsku. Babyloňané ale planety nejen pozorovali,
ale byli schopni s obdivuhodnou přesností vypočítat jejich
pohyb v budoucnu. Jejich znalosti pak převzali staří Ře-
kové, kteří planetám dali jména, která u~íváme dodnes, a
dál na výpočtech Babyloňanů stavěli.
Za souhvězdí jejich znamení moc děkuji Štěpánovi a

Ane~ce Bát’kovým, Janě, Aničce, Madlence, Ráchel a Róze.
V únoru vám jistě budou hvězdy přát! Pokud byste ně-
kdo chtěli získat nějaký ten vesmírný bod, nakreslete jednu
z planet, které jsme si představili, a uka~te ji Julince nebo
pošlete e-psovi (vpr.red/e-pes). Hvězdám (a planetám) zdar!
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Vikev ptačí
rostliny v okolí tábora

V dnešním čísle Pejska se podíváme na rostlinu, kterou
snad všichni nejstarší znají. Vikev ptačí roste hojně od ní-
~in a~ po horské louky. Dorůstá do velikosti a~ 1,5 metru.
Poznáte ji jednoduše podle krásně ûalových květů. Jedná
se také o významnou medonosnou bylinu, její~ květy hojně
navštěvují včely i motýli. Semena vikve slou~í jako potrava
pro všemo~né ptactvo.
Komu by se podařilo vikev najít, usušit a nalepit na pa-

pír, nebo vikev na papír nakreslit, necht’ svůj výtvor uká~e
Tee, nebo pošle fotku na e-psa (vpr.red/e-pes). Body do bo-
dování ho jistě neminou! Nezapomeňte přidat také název
rostliny.
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POZOR ZMĚNA

(celkem velká)

Na výpravu je potřeba se přihlásit

přes rodičovskou stránku vpr.red/rodice.

Díky tomu mů~eme s předstihem koupit

lístky na vlak či správné mno~ství jídla.
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Tajný rozhovor

Kdo správně pozná, s kým je, a řekne odpověd’ Esterce, nebo ji
pošle na vpr.red/e-pes, dostane bod do bodování.

E: Jaká je tvoje oblíbená výprava?
?: Určitě Velikonoce.
E: Jaká je tvoje nejoblíbenější oddílová hláška?
?: Moje top trojka je "smrdíš", "kdo?"a "čičin pošel".
E: Nejoblíbenější tábor?
?: Indie nebo Podskalí.
E: Tvůj nejoblíbenější herec?
?: Přirozeně David Švehlík.
E: Blí~í se mistrovství v uzlování, jaký je tvůj nejlepší čas
na šestku?
?: Myslím, ~e 28 nebo 29 vteřin.
E: A oblíbený uzel?
?: Uzel pravda o kraví hlavě.
E: Kdo je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
?: Beber.
E: Dobře. A poslední otázka je: Kdo?
?: Pom smrdí.
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Vedoucí starších:
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214
Štěpán: 771 113 162

Vedoucí mladších:
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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