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Pejsek štěká...
Štěkám vše nejlepší 

Sáře, Míšovi, Simče, Hon-
zíkovi a Adamovi!!!

Haf, haf, haf!!!

Chci poděkovat všem 
naším úžasným kroniká-
řům za krásnou archivaci 
našich zážitkům jmenovi-
tě Majdě, Májce, Pome-
rančovi a Vosovi.

Haf, haf, haf!!!

A štěkám vše nejlepší do 
Nového roku ať máte dost 
síly k naplnění svých snů 
aŤ jsou vaše cesty douhé 
pod modravou oblohou 
přes zelenou pláň.

Haf, haf, haf!!!

Na výpravě při hře:
Samara: Jestli dají poho-

ří, tak pohoříme....

Nezapomeňte, 14. ledna 
je další čaj, kde dokončí-
me co mámě rozdělané a 
začneme spoustu nového.

A na konci ledna je mi-
strovství v uzlování, tak 
pilujte, trénujte...

Haf, haf, haf!!!

Na čaji:
Samara: Hele, Májo, jak 

ten stroj šije?
Májka: No, šlapu na pe-

dál. Nebo jsi myslela, že 
ten stroj ovládám pohle-
dem? (Zavře oči a stroj 
přestane šít)

Samara: Já to tušila!
(Mája povolí soustředění 

a jehla nejede tak rovně)
Quítek: Jé, Májo. Teď na 

to koukáš křivě.
Samara: To je jasný, 

Mája šije křivě, protože je 
pidlovoká!
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Co budeme dělat?
4. 1. Družinovky
11. 1. Oddílovka (16:30 - 19:00)
14. 1. Čaj
15. 1. Bruslení
16. 1. divadelní zkouška
18. 1. Družinovky
25. 1. Mistrovství v uzlování (16:30 - 19:00)

Další akce

1. 2. Družinovky
8. 2. výrobní a učící schůzka (jarní prázdniny)
18. - 20.2. výprava nejstarších
26. 2. Výroční výprava
27. 2. Akce pro velké
25.-27.3. výprava na Sázavku
duben Divadelní festival
21.-25.4. Velikonoční táboření (jen starší)
7.-8.5. Výprava na kytičky
20. - 22.5. štítek táborníčka
4.-5.6. poklad
17. - 19.6. blind (pro nejstarší)

1. - 21. 7. TÁBOR
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Pomeranč 361. 
Májka 312. 
Mikulda 303. 
Míša 304. 
Majda 295. 
Kuba V. 256. 
Štěpán 257. 
Skříťa 258. 
Honzík 249. 

Bahňák 2210. 
Simča 2011. 
Eliška 2012. 
Vosa 2013. 
Jenda 2014. 
Sára 1915. 
Obi 1416. 
Terka P. 1417. 

Matyáš 1418. 
Týna 1419. 
Vašík 1320. 
Samara 1321. 
David 1322. 
Tomášek 1023. 
Myška 1024. 
Jakub U. 925. 
Tea 926. 
Kuba No. 927. 
David Š. 928. 
Kubík Ne. 529. 
Terka Š. 530. 
Esterka 431. 
Mareček 032. 
Ondra 033. 

Bodování za listopad



4

Májka 321. 
Pomeranč 312. 
Vosa 273. 
Tea 264. 
Majda 265. 
Sára 266. 
Esterka 257. 
Terka P. 258. 
Obi 249. 

Kuba V. 2310. 
Eliška 2211. 
Honzík 2112. 
Kubík Ne. 2113. 
Štěpán 2114. 
Míša 2115. 
Samara 1816. 
Bahňák 1717. 

Skříťa 1618. 
Mikulda 1619. 
Jenda 1520. 
Týna 1321. 
Simča 1022. 
Vašík 923. 
Tomášek 724. 
Myška 625. 
Terka Š. 526. 
Kuba No. 527. 
Matyáš 428. 
David Š. 429. 
David 430. 
Mareček 031. 
Ondra 032. 
Jakub U. 033. 

Bodování za prosinec
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Listy barda Trojlístka
Přeji vám jarní mrazík dne 4. Sněháče  549, v krá-

lovství Wasgaru, při našem neohroženém Moramo-
rovi Nejvznešenějším.

 V našem nádherném království začal nový rok a 
král je potěšen tvrdou zimou, která nám slibuje na 
jaře rozkvět stavitelství a dobrou úrodu. Věříme, že 
jste si řádně užili dlouhé večery přinášející klid a čas 
pro společné zážitky, ale teď již přichází čas na něko-
lik zpráv ze světa.

Většina měst přežívá zimní období velmi dobře a 
ani rozvoj nezahálí, máme zprávy o rozšiřování vlivu 
na nová území všech 4 měst a také a úžasném rozkvě-
tu Oradoru, Belbríze i Ševetínem.

Tvrdá zima nám přivádí k domům lesní zvěř, ale i 
medvědy a vlky na, které si v této hladové době mu-
síme dát pozor. V dračích horách hrozí nepřetržité la-
viny a jezerní hvozd je plný zamrzlých míst, které vás 
však zavedou od jezera hlouběji až k řece Styx.

Doufám, že zbytek mrazů prožijete v pohodě a teple 
ve znamení rozjímání nad svými předsevzetími a já 
se již loučím opět za měsíc s Listy Barda Trojlístka. 
Zatím mnoho štěstí a úspěchů ve vašem životě.

Váš Bard Trojlístek, Bard I. Verše roku 540.



Uzle
V tomto čísle Pejska si ukážeme několik zatahovacích 
smyček, které se obecně hodí ke stahování kolem ku-
latých předmětů.

1. Krabí smyčka - narozdíl od ostatních uzlů může 
být tato smyčka buď pevná, nebo zatahovací, zale-
ží na tom, jak ji utáhneme. Je velice podobná dračí 
smyčce, akorát má prohozené konce.

2. Katovská smyčka - používala se k věšení trestan-
ců, nebo v námořnictví k přivázání předmětů plavou-
cích ve vodě.  Její těsné závity pohlcují nárazy, ale zá-
roveň umožňují její rozvazatelnost.
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3. Osidlový uzel - výhodou je jeho dobrá a plynulá 
zatahovatelnost, takže funguje i na vlascích, využíval 
se tedy u vázání koňských žíní.

4. Včelka - jinak také dvojitý vrcholový uzel, slouží 
k připevňování vlajek ke stožárům, jak na pevnině, 
tak i na moři
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Putování přírodou – díl čtvrtý
Stopy ve sněhu

Stopy zvířat můžeme sledovat, ať je 
sněhu málo nebo hodně, ať je vlhký 
nebo prašan. Pro stopování je zima 
ideální období. Abychom zjistili, jaká 

zvířata žijí v našem oko-
lí, můžeme se vydat do 
zasněžené přírody. Není 
ani třeba, aby to byl velký les, postačí i 
park nebo zasněžená zahrada. Pro sto-
pování je ideální spíš vlhký nepříliš hlu-

Za každý uvázáný uzel, uvedený v tomto čísle zís-
káte 1 bod do bodování. Neváhejte a získejte celé 4 
body!
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boký sníh, nemůže se tak stát, že nám 
vítr stopy zafouká.

Asi nejtěžší je rozeznat stopy podob-
ných zvířat – stopu srnce a jelena, liš-
ky a psa nebo tře-
ba různých druhů 
ptáků. Je důležité 
všímat si nejen tva-
ru stopy, ale i její 
velikosti. Musíme 

taky dávat pozor na další drobné 
znaky, které nám mohou poradit. 
Myška táhne mezi nohama ocá-
sek, jehož stopu můžeme vidět, 

zajíc klade zadní nohy před přední, 
vrabčák poskakuje snožmo a kachna 
má jasně vidět plovací blánu mezi pa-
řáty.

Pokud se budeme dívat pozorně, ča-
sem se naučíme rozeznat i víc než jen, 
zda je to stopa ptáka nebo savce.

Zkuste na následují-
cích obrázcích poznat 
stopy – odlišit srnku, 

srnce, kance a jelena, poznat kach-
nu, vrabce, vránu a bažanta, rozpo-
znat, která stopa by mohla patřit 
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ježkovi a která zajícovi a pokuste najít 
stopu lišky, psa a kočky. Samozřejmě, 
nebudete z toho zkrátka. V příštím 
Pejskovi vám pro-
zradím, která sto-
pa byla čí.

Kvítek
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Vánoční výprava
(17.-19.12.2010)

Narozdíl od Prahy bylo v Českém ráji,  tedy i v okolí 
Mnichova Hradiště, sněhu hojně, a tak jsme se k vy-
topené chalupě a polévce museli brodit vyšlapanou 
cestičkou. Zvládli jsme to na jedničku! Na chalupě 
jsme se povečeřeli a vrhli se do spacáků.

V sobotu jsme uvařili čaj a po snídani vyrazili na 
procházku. Starší k rybníku, mladší přes palouky. 
Všichni jsme se cestou sbírali větvičky na adventní 
věnec a na odzoby. To byste se divili, co vše se dá v 
lese najít a použít na zkrášlení stromečku.

Odpoledne dorazili i Kvítek s Peťou a Zelím, a když 
jsme nabrali vodu od hodné sousedky, mohli jsme se 
pustit do přípravy gulášové polévky. Posilněni obě-
dem, zadělali jsme těsta na vánočky.  Ke zkrácení če-
kaní jsme si zahráli hru. Rozdělili jsme se na tři týmy, 
a každý si zvolil své silné tématické okruhy. Když na 
někoho přišla řada, vyhlásil téma a každé družstvo 
vyslalo soupeře. Přebíjeli se slovy v dané kategorii, 
dokud jednomu z nich nedošli nápady. A že kolikrát 
nešlo o znalosti, ale o nervozitu! To už těsto nakynulo 
a my začali plést vánočky. Také jsme chtěli mít hez-
ký večer, takže jsme se pustili do výroby adventního 
věnce, stromečku, jeho ozdob, řetězu, pudingu, kom-
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potu, kuby a hrachovky. Trvalo to sice dlouho, ale vý-
sledek stál rozhodně zato.

Když bylo vše hotovo, pojedli jsme výbornou hra-
chovku a kubu. Pak jsme si každý udělali lodičku a 
pustili je po vodě, abychom zjistili, co nás čeká v příš-
tím roce. Po návratu jsme se usadili na dekách kolem 
cukroví a zazpívali si pár koled za doprovodu kláves 
a kytaru. Následoval boj o vánoční puding s házením 
kostkou a spousta jablečného kompotu. Poté jsme si 
všichni vytáhli dáreček z tomboly a nakonec rozdali 
i zbylé dárky. Vánoční večer jsme si všichni užili, ale 
vše jednou končí

V neděli jsme posnídali výborné vánočky a zbytek 
dopoledne strávili uváděním chalupy do původního 
stavu. Když bylo vše hotovo, vyrazili jsme v našich 
stopách zpátky do Hradiště a odtud vlakem domů. 
Doufáme, že jste si užili doma Ježíška alespoň tak, 
jako společně s námi!

Hlavolámanky
Leden pro chytrolíny – Ježíškovo bludiště

Podívej, kolik nese Ježíšek dárečků. Po-
znáš, ke komu jde? Vybarvi Ježíška zele-
ně a cestu, kterou jde žlutě. Člověka, ke 
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kterému nese dárečky, vybarvi červeně. 
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Leden pro středňáky – popletený Ježíšek

Loni Ježíšek dal čtyřem bratrům, kteří bydlí ve stej-
ném domě špatně dárky. Pomůžeš mu? Napiš jme-
novky na dveře v domě tak, aby dárky tentokrát roz-
nesl Ježíšek správně. Vít, Standa, David a Vašek bydlí 
ve stejném domě, každý na jiném poschodí. David 
bydlí níž než 
Vít a Vašek, 
který bydlí 
mezi Stan-
dou a Vítem, 
zatím co Vít 
bydlí mezi 
Davidem a 
Vaškem. Ve 
kterém po-
schodí kdo 
bydlí, když 
dům, ve kte-
rém bratři 
žijí, má pří-
zemí a tři 
p o s c h o d í ? 
Napiš jména 
do poscho-
dí.



Kontakty:
Kvítek (724 264 148)
Zelí (603 478 299) 

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

Leden pro mazáky – vánoční vajíčko na 
tvrdo

Vánoční vajíčko na tvrdo se má vařit 15 minut. Jak 
tento čas odměříte, když máte po ruce jen přesýpací 
hodiny, které ukazují 7 minut, a druhé, které ukazují 
11minut. Jak to uděláte na 4 otočení, jak na 3 otočení 
hodin?


