


Pejsek štěká. . .

Pokud jsme počítali
správně, tak se nás letos
na Výročce sešlo 58! To je
pořádné číslo. Vítám me-
zi námi nové Vpřed’áky —
Anežku B., Julinku a Marí-
nu, a gratuluji jak Aničce
k dalšímu vítězství v oddí-
lovém bodování, tak týmu
velkých holek k nejlepší pa-
lačince. A určitě se podívejte
na fotky!

Haf! Haf! Haf!

V neděli 26. března si
společně se všemi ostatními
oddíly ze Čtrnáctky zahra-
jeme velkou hru, kterou pro
nás připravují Arálie. Infor-
mace najdete v tomto Pej-
skovi a určitě je rozdáme i
v papírové podobě. Zatím to
vypadá, že nás čeká vyšetřo-
vání záhady — a taky skvě-
lá příležitost trochu se se-
známit se Skarabíky, Ušáky,

Aráliemi a Dracem, se kte-
rými se uvidíme i o necelých
14 dní později na Velikono-
cích.

Haf! Haf! Haf!

V únoru jste nikdo ne-
slavili, ale v březnu je vás
požehnaně — vše nejlepší
štěkám Anežce B., Ondro-
vi, Pórkovi, Julince, Jerovi a
Ráchel!

Haf! Haf! Haf!

2. března 1978 odstarto-
vala z kosmodromu Bajko-
nur v dnešním Kazachstánu
lod’ Sojuz 28, ve které vzlé-
tl do vesmíru dosud jediný
český (československý) kos-
monaut Vladimír Remek. Je
tomu tedy již 45 let (a náš
oddíl už byl v té době zalo-
žen)! Ve vesmíru strávil cel-
kem 7 dní, 22 hodin a 17 mi-
nut. Stal se prvním kosmo-

2



nautem z jiné země, než by-
ly Spojené státy a Sovětský
svaz — Evropská vesmírná
agentura ESA se k němu
hlásí jako k prvnímu evrop-
skému kosmonautovi.

Haf! Haf! Haf!

20. března nastane jarní
rovnodennost. Kolem tohoto
data by se při dobrých pod-
mínkách (třeba na horách)
mělo dát pozorovat takzva-
né zvířetníkové světlo. Zjed-
nodušeně řečeno je to prach

v okolí Slunce, který může-
me vidět jako mlhavý kužel
neostré záře nad západním
obzorem.

Haf! Haf! Haf!

V březnu má své jarňá-
ky ta druhá půlka Prahy než
v únoru, takže nás 14. břez-
na čeká ještě jedna volnější
vyráběcí schůzka. Kdo bu-
dete chtít, můžete přinést i
něco dobrého k snědku, po-
dobně jako na čaj.
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Co budeme dělat my větší?
7. 3. Družinové schůzky

dřívější: (16.30—18.00)
pozdější: (18.00—19.30)

14. 3. Jarňáková schůzka (16.30—19.00)
21. 3. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
24. 3. Čaj (16.00—19.00)
26. 3. Celoskupinová hra od Arálií
28. 3. Družinové schůzky
4. 4. Oddílová schůzka (16.30—19.00)

A dále?

6. — 10. 4. Velikonoce
19. — 21. 5. Oddílové hry o Štítek táborníka
9. — 11. 6. Poklad a voda (nebo překvapení)
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Oddílové oslavy se ná-
ramně povedly a moc jsme
si pochutnali na palačin-
kách. Mňam! Také gratuluji
Mišce a Martince k vítěztví
v půlročním bodování. Jen
tak dál! A ostatní také po-
řádně zabojujte, můžete vy-
hrát nejen krásný indiánský
pytlíček, ale i hrnek!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Stejně jako v únoru se ani
v březnu nebude v době jar-
ních prázdnin konat schůz-
ka. Užijte si volna a těšíme

se na vaše vyprávění! Kro-
mě toho připomínáme, že
během čaje bude probíhat
schůzka s rodiči ohledně tá-
bora. Nezapomeňte na ni.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Už je to půl roku, co
jsme se rozhodli vybudo-
vat cukrárnu. To to ale letí,
co? Ozkoušených už máme
spoustu receptů — třeba na
dort, sušenky, perníčky, cup-
cakes či chlebíčky. Zajímalo
by mě, jak bude naše cukrár-
na vypadat za další půlrok.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Co budeme dělat my menší?
2. 3. Schůzka (17.00—18.30)
9. 3. Schůzka (17.00—18.30)
23. 3. Schůzka (17.00—18.30)
24. 3. Čaj (16.00—18.00)
24. 3. Schůzka s rodiči k tá-

boru
(17.30—18.00)

25. 3. Březnová výprava
30. 3. Schůzka (17.00—18.30)

A dále?

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

19. — 21. 5. Oddílové hry o Štítek táborníka
9. — 10. 6. Poklad
4. — 11. 7. Tábor
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Štěně
Broskvový dort

V únoru jsme si řekli, že by to do naší cukrárny chtělo ně-
jaký dort, protože ten by neměl v žádné pořádné cukrárně
chybět. Navíc k tomu není vhodnější měsíc než ten, ve kte-
rém má náš oddíl narozeniny.

Co si máte na dort připravit?

Na těsto:

• 180 g cukru
• 70 g hladké mouky
• 40 g hrubé mouky
• 5 bílků
• 5 žloutků
• 80 ml oleje
• 50 g kakaa
• prášek do pečiva

Na náplň:

• 250 ml smetany ke šlehání
• 2 tvarohy
• 3 ztužovače šlehačky
• kompotované broskve
• broskvová marmeláda

8



A jak na to?

Bílky ušlehejte s částí cukru do tuhé pěny, žloutky vyšlehejte
se zbylým cukrem do husta a obě hmoty spojte. Opatrně
vmíchejte směs mouky, kakaa a prášku do pečiva, nako-
nec přilejte olej a míchejte, dokud se povrch těsta nezačne
lesknout. Pečte 40—50 minut při 180 °C.
Korpus po upečení, až trochu vychladne, ale je ještě teplý,

rozkrojte na 2 díly. Na polevu smíchejte smetanu se ztužo-
vačem šlehačky a tvarohem a důkladně ušlehejte, oslad’te
dle chuti. Spodní díl potřete marmeládou, poklad’te brosk-
vemi, potřete krémem a přikryjte vrchním dílem. Ten po-
třete marmeládou, krémem a ozdobte broskvemi. Obvod
dortu můžete natřít zbylým krémem.

Výroční výprava
K oslavě 45. výročí založení našeho oddílu jsme se sešli na
Hlavním nádraží v hojném počtu. Na místě srazu i později
během cesty vlakem do Srbska se k nám přidali také ně-
kteří bývalí členové oddílu. Od vlaku jsme tradičně vyrazili
na louku za vesnicí, kde jsme si dali svačinu a společně
jsme si zahráli hru. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je začínat
jako několik malých oddílů, které se snaží získat co nejvíce
členů, a to tak, že se je snaží přebrat ostatním oddílům.
Jeden oddíl nám takto zanikl, jeden další neměl k zániku
daleko, jiné zase měly členů přehršel.

Dále jsme se vydali směrem k rokli Úmluvy cestou pl-
nou bláta a popadaných stromů. To nás ale nezastavilo
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a brzy jsme došli na místo nedaleko rokle, odkud jsme
přímo k ní byli vedeni vedoucími se zavázanýma očima.
Tam jsme se dívali, jak Róza společně s Pomerančem a
Esterkou slanila dolů a nalezla oddílové listiny. Poté jsme
v řadách Vpřed’áků přivítali nové tři členy — Anežku,
Julču a Marínu, které splnily nováčkovskou zkoušku, vy-
slovily oddílový slib a obdržely oddílovou košili. Snad se
někomu z nás také během zbytku roku podaří splnit no-
váčkovskou zkoušku a na táboře odslibovat. Následovalo
vyhlášení půlročního bodování, u nás malých se vítězkami
staly Míša společně s Martinkou. Ještě jsme si prohlédli od-
dílové listiny a poté jsme vyrazili dále. Během toho, co jsme
stáli u rokle Úmluvy totiž začalo poměrně hodně sněžit a
mnohým z nás už byla dost zima.
Kousek od rokle jsme si našli místo na dělání palačinek.

Část vedoucích je na pánvičkách na vařiči začala smažit a
my ostatní jsme se mezitím snažili zahřát hrou. Naštěstí už
přestalo sněžit, a dokonce se ukázalo i sluníčko. Když jsme
se trochu zahřáli, dali jsme si oběd a jako dezert jsme se
poté mohli pustit do palačinek. Každý z nás jich měl něko-
lik, náplně do nich byly rozličné a všechny výborné. Mezi-
tím jsme se také běhali dívat k velkým, kteří po skupinkách
dělali svoje palačinky, se kterými soutěžili o to, komu se
povede ta nejlepší. Takto vydatně posilněni jsme se okolo
hradu Karlštejn vydali zpátky na vlak do Prahy.
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Zaměstnání

V 6 obrázcích se ukrývají tři zaměstnání. Dokážeš odhalit
jaká to jsou? Odpověd’ dones ukázat Mikuldovi na schůzce
(nebo pošli přes e-psa: vpr.red/e-pes).
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Pejsek
Kuklík městský
rostliny v okolí tábora

V dnešním čísle Pejska se podíváme na rostlinu, kterou jed-
noduše poznáme podle jejího plodu. Nejedná se ale o plod,
který bychom rádi jedli — jde spíše o jeho vzhled. Pro
kuklík městský tedy nejsou typické jasně žluté květy, nýbrž
malé chlupaté kuličky, které se tvoří po opylování květů.
Bylina roste po celé Evropě a nejraději má vlhká údolí,
proto ji tak často potkáváme i u nás na táboře. Stejně jako
mnoho dalších rostlin, které jsme si v Pejskovi ukázali, i
kuklík se dříve používal v léčitelství. Jeho kořeny v sobě
skrývají mnoho léčivých látek, které jsou dobré třeba na
snížení teploty nebo proti křečím. Dnes se z něho vyrábí
potravinové doplňky s antivirovým účinkem. Dříve se také
věřilo, že kuklík odhání zlé duchy, a byl považován za kou-
zelnou rostlinu.
Komu by se podařilo kuklík najít, usušit a nalepit na

papír, nebo kuklík na papír nakreslit, necht’ svůj výtvor
ukáže Tee, nebo pošle fotku na e-psa (vpr.red/e-pes). Body
do bodování ho jistě neminou! Nezapomeňte přidat také
název rostliny.
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Hvězdná obloha

Ne všechna souhvězdí na obloze jsou rozlehlá, nemusí nutně
tvořit nějaký obrazec více či méně připomínající nějakou
postavu nebo stvůru z prastarých příběhů — souhvězdí
Plejád je toho ostatně dobrým příkladem.
Když se otočíte směrem na jihozápad a budete se koukat

vpravo od souhvězdí Oriona a Býka, o nichž jsme si už něco
pověděli, můžete si za jasného večera všimnout místa, kde
se nachází více jasných hvězd pohromadě. V tomto chumlu
jich můžete napočítat takových šest až sedm — jedna je
vidět o něco hůře, protože je zastíněna svojí souputnicí —
nicméně již od dob starověkých Řeků se jim říká „sedm
sester“, podle sedmi dcer Titána Atlase, který na svých
bedrech nese váhu celého světa.
Máme prastaré důkazy objevené při vykopávkách, které

nám dokládají, že lidé si tohoto hloučku hvězd všímali už
před více než 20 000 lety, zejména kvůli tomu, že podle
jeho polohy odhadovali, kdy začít obdělávat pole a zasít,
což pro ně bylo životně důležité. Pro kmen Xhosa v jižní
Africe tak Plejády předznamenávaly počátek roku, tedy i
jak se počítal věk příslušníků kmene, pro Kelty, kteří obývali
dnešní Irsko, zase určovaly datum jarní rovnodennosti —
té se letos dočkáme 20. března.
Většina kultur po světě o nich vypráví příběhy — nej-

častěji si je představují jako šest až sedm dívek, ale najdou
se i příběhy o sedmici egyptských bohyních. V Japonsku
dokonce inspirovaly logo a název značky aut Subaru.
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Co připomínají vám? Co těch sedm teček na obloze
vlastně vyvádí? Určitě se do konce března neváhejte po-
dělit o svoje nápady, stačí kreativně doplnit obrázek níže a
v bodování se vám to zablýská novým bodem. Moc děkuji
všem, kdo nakreslily krásné planety — Aničce a Róze za
Saturn a Madlence za Mars. Hvězdám zdar!
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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. V minulém
čísle byl rozhovor s Esterkou, což byl trochu chyták, ale přesto
se povedlo několika z vás správně odpovědět!

E: Jaká je tvoje oblíbená výprava?
?: Vánočka.
E: Jakej tábor se ti nejvíc líbil?
?: Podskalí a Sicílie.
E: Nejoblíbenější táborový jídlo?
?: To nevim.
E: Vůbec nic. . . Není nic, co by ti na táboře chutnalo?
?: Mně chutná všechno stejně. Teda kromě smažáku.
E: Smažák ti nechutná?
?: Ne.
E: Tak to je teda zajímavý. Jaká je tvoje nejoblíbenější
oddílová hláška?
?: Proč ne?
E: S čím máš nejradši palačinky?
?: S cukrem a se skořicí.
E: Kdo je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
?: Eliška.
E: A ze současně vedoucích vedoucích?
?: Asi Pomeranč.
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Jedním tahem
pro mladší (do 4. třídy)

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

Vytvoř právě čtyři čtverce přesunutím dvou sirek.

Řešení ukaž 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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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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