Pejsek štěká...

Březen je tu a s ním i
nový Pejsek. Redakce se
jako vždy snažila zachytit
nejzajímavější štěky.
Štěkám vše nejlepší k
narozeninám Kryštofovi!
Hodně štěstí a mnoho přečtených stránek Pejska.

Z Výroční výpravy přinášíme neobvyklou herní
situaci. Májka se při předávání rolí ve hře rozhodla optimalizovat co mohla
a tak předání vypadalo asi
takto: „Ty budeš skleróza.“,
„Dobře, a co to znamená?“, „To je jedno, stejně
bys to zapomněl.“.

Haf!!!!

Haf!!!!

Haf!!!!

Pejsek se snažil odhalit
tajemství zápisu v kronice,
které hovoří o lakrosovém
zápisu se Skarabíky. Zápis
se nejasně zmiňuje o výsledku a zapsané „Padly 4
góly, z toho 3 dali Vpřeďáci“, se dal vykládat vícero
způsoby. Z dochovaných
záznamů nyní můžeme
potvrdit, že výsledek zápasu byl dle očekávání 3:1,
tedy všechny góly, které
Vpřeďáci daly, byly do
správné branky.

Blíží se nám Velikonoce,
začněte hledat recepty a
péct beránky a mazance!
Haf!!!!

Letos oslavujeme 35 let
oddílu. Je to dlouhá doba
a dlouhou dobu z ní je tu
s námi i náš Pejsek. Letos
je však o to zajímavější, že
jsme podruhé v historii
oddílu nenašli naši zakopanou zakládací listinu.
Držme si tedy pěsti, ať ji v
příštím roce najdem.
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Co budeme dělat?
5. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
12. a 13. 3. Družinovky (16:30 - 19:00)
19. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
26. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
28. 3. - 1. 4. Velikonoční táboření
2. a 3. 4. Družinovky (16:30 - 19:00)

...a dále

19. 4. Výprava na pruty
19. - 21. 4. Výprava na blind
4. - 5. 5. Divadelní festival
10. - 12. 5. Oddílové hry
31. 5. - 2. 6. Za tajemstvím Prahy
14. - 16. 6. Výprava na vodu
28. 6. odjezd na představebku
1. 7. odjezd na tábor
14. 7. konec kratšího tábora
21. 7. konec delšího tábora

Film? Film!

Točíme dál, bližší informace vám podá Jenda.
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Poznej přísloví
Vyřešená přísloví ukažte Pomerančovi.

1. Při likvidování složitého ekosystému zpravidla
tvořeného rostlinnou složkou, živočišnou složkou
a abiotickým prostředím dochází k odštěpení drobných částic tvořených impregnovanými buňkami,
které mohou následně poškoditi činitele.

2. Malvice ovocného stromu rodu Malus se při uvolnění z dané části stromu nevzdaluje na vzdálenost
větší, než je malá.
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Výroční výprava
(2.3.2013)

Oddíl Vpřed měl narozeniny,
ne však jen tak ledajaké,
kulaté třicáté páté,
my přání měli jediný:

„Hodně dětí, hodné děti!“
Kroniky jsme poskládali,
nové členy uvítali,
nechali pokřik zahřměti.

Palačinky syčí, voní,
všichni zdobí je a sladí.
Kdo chutě k sobě nejlíp
sladí?
Zvítězí ten jako loni?
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Esterka, Edík, Honzík,
zvítězili v tomto klání,
odměna je pro ně k mání,
v cestě domů nic nebrání.

Nalezené dopisy
Ve chvíli, kdy byl bunkr obklíčen, neměli už možnost sebemenší volby.

„Hele, co jsem dostal vod toho šedýho,“ řekl postarší muž svému mladšímu kolegovi, a podal mu úhledně složený obdélníček kostkovaného papíru. „Dal mi
to ten šedej, jak jsme si ho nejdřív vůbec nevšimli.“
Druhý vězeňský dozorčí hmátnul po papírku až přehnaně dychtivě. „Von si myslel, že to fakt pošleš, ne?“
na tváři měl úšklebek.
„Taky že to pošlu“, odpověděl muž.

„Dyť to je prachsprostej vězeň, a ještě k tomu zrádce národa. Ty to vlastně ani poslat nesmíš. Bych musel volat na ústřednu, a pochybuju, že bys něco takovýho chtěl!“
„Slíbil jsem mu to.“ řekl dozorčí a šikovným zlodějským hmatem vypáčil lístek z kolegovy ruky zpět.

„A to, že byli schovaný někde v lese v bunkru přece
neznamená, že by páchali nějakou protistátní činnost.“
„Ale měli zbraně. A při útoku našich jednotek dokonce jednoho odpálili, to ti jako nevadí?“
Oba muži si během rozhovoru v rozrušení stoupli.

„Já bych se taky v jejich situaci snažil prostřílet ven.
Neřikej, že ty ne!“
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Tvář mladšího dozorčího zbrunátněla vzteky „Co se
mě opovažuješ porovnávat s nějakýma imperialistickýma agentama! A vůbec. Už mě štveš pěknou chvíli.
O tom by měl vědět správce věznice, abys taky třeba
nepobuřoval vězně. Ty tvoje buřičský kecy by si zasloužily vojenskej soud.“

„Jo tak vojenskej soud, jo, chlapečku? To si jako myslíš, že jsem tak hloupej?“ zařval starší dozorčí a pokusil se chytit svého kolegu pod krkem. Ten ale útok
čekal, bleskově jej odrazil a vzápětí praštil vší silou
do břicha svého protivníka.

Když se po chvíli Franko vplížil do centrály, našel už
oba hlídače v bezvědomí.
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Půlroční bodování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vosa
Meliška
Štěpán
Jonatán
Samara
David
Esterka
Simča
Máťa
Mikulda
Kuba V.
Skříťa

17 900
16 000
15 000
13 900
13 400
13 300
13 200
12 700
12 000
11 700
11 300
10 600

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Honzík 10 100
Sára
9 200
Vašík
9 200
Eliška M. 9 100
Týna
8 800
Edík
8 600
Tea
8 500
Kubík Ne 8 300
Kryštof 7 200
Eliška C. 6 400
Mája
3 000

Zákoutí Prahy
Možná, že dnes hvězdy v Praze, v noci nikdo nespatří, a snad ani kousek lesa do ni již teď nepatří. Komu
ještě nyní schází alej v rušné ulici, kdo by dneska hledal stromy u prášících silnicí. I přesto dneska spousta
parku, zelených bodů na mapě, zdobí naši pražskou
mapu. Chci jim být teď na stopě.
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Podvinní
Kousek od Českomoravské, jenom trochu na sever
se skrývá pod kolejním náspem vedoucím mezi Libní
a Vysočany park. Možná, že ho znáte filmu a možná
ještě poznáte.

Veřejnosti byl vlastně otevřen až v roce 1998, na
místě kde stával Vysočanský zámeček se zahradou a
sadem plný ovocných stromů.

Uprostřed se tyčí model keltského kamenného hradiště s přírodním amfiteátrem. Když člověk prochází
soutěskou, má skoro pocit jako by se ocitl v Adršpašských skalách či na Broumovsku
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V bývalých zahradách stojí soustava rybníčků napájených z proseckého potoka. A malebný altánek na
nedaleké louce hostí jednu svatbu za druhou.
A pro ty kdo si nezapomněli hrát je tam úplně dokonalý hřiště i s pořádným pískovištěm.

Zelí (603 478 299)
Mára (724 340 196)
Stařec (608 297 646)
Eliška (728 467 049)

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

