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Pejsek štěká...
Jistě všichni máte při-

hlášku na tábor. Pokud 
ne, neváhejte se hned 
ozvat. A vás, co ji mají 
prosíme o úhradu tábo-
ra nejpozději do konce 
května.

Haf!!!!

Premiérové promítá-
ní velkého Vpřeďáckého 
filmu máme za sebou a 
další promítání jistě bu-
dou následovat. Čekají 
nás i přídavky v podobě 
bonusů a jistě i zpověď 
účastníků.

Haf!!!!

Celá redakce Pejska 
musí ocenit a zároveň si 
postesknout: Linka D se 
nebála a otevřela Vpřeďá-
kům dávno známá, ale 
jinak veřejná tajemství. 
Bylo to od nich velmi 
ušlechtilé a velmi se jim 

to povedlo. Snad napříště 
připomenou také zásluhy 
prvního Pejska, který panu 
Gutenbergovi ukazoval, jak 
vytvořit pořádný knihtisk!

Haf!!!!

Pejsek se moc omlouvá 
Týně, Štěpánkovi a Pomovi, 
kteří nedávno oslavili svoje 
narozeniny a tímto jim přeje 
dodatečně všechno nejlepší!

Haf!!!!

Všechno nejlepší Starcovi 
k jeho kulatým narozeni-
nám! Vítej mezi starci! :)

Haf!!!!

V nejbližší době nás če-
kají oddilové hry, tentokrát 
na vzdálené Nežárce. Těším 
se na všechno to zápolení a 
budu vás z zpovzdálí sledo-
vat.
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Co budeme dělat?
7. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)
10.   - 12. 5. Oddílové hry
14. a 15. 5. Družinovky (16:30 - 19:00)
17. 5. Čaj (16:00 - 19:00)
21. 5. Oddílovka (16:30 - 19:00)
28. a 29. 5. Družinovky (16:30 - 19:00)
31. 5.  - 2. 6. Za tajemstvím Prahy

...a dále

4. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
14.  - 16. 6. Výprava na vodu
18. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)

25. 6. Bedýnky na tábor (18:00 - 19:00)

28. 6. odjezd na představebku
1. 7. odjezd na tábor
14. 7. konec kratšího tábora
21. 7. konec delšího tábora
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Poznej přísloví
Vyřešená přísloví ukažte Pomerančovi. Za každé 

vyřešené přísloví získáte 100 bodů do měsíčního bo-
dování.

1.Počet Homo sapiens sapiens v dané entitě obsa-
žených je přímo úměrný počtu dorozumívacích  pro-
středků v lidské společnosti, kterými vládne daná 
entita. 

2. Nepřístupnost části prostoru slovanské mytolo-
gické bytosti zapříčiňuje, že daná bytost do nepří-
stupné části vyšle samičku rodu Homo.
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Výprava na blind
(20.-21.4.2013)

Jak už název napovídá,
naslepo jsme vyjeli,
vlakem kamsi na východ,
s hrací kostkou na zřeteli.

Chtěli jsme dojít k nádrži Seč,
postavit vor a přespat na ostrově,

však počasí a tma nebyly pro,
zřícena nám tedy byla domovem.

Ráno jsme vstali a smočili nohy,
pak na cestu dlouhou se vydali,

nabrali vodu a kráčeli podél vody,
nakonec v cukrárně si zmrzku dali.

SoNe+ jsme využili,
jezdili jsme sem a tam,
i do Hlinska koleje zavedly nás,
a na závěr do Slatiňan.



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

Divadelní festival
(4.-5.5.2013)

Zlatý Čtrnáct je prý smutný,
zkoušíme ho rozveselit,
hraje se, zpívá se, tančí se, kouzlí se,
on však nechce se radostí tetelit.

Pro Vpřeďáky úspěch velký,
celkem hned dvě nominace,
na vítězství to však nestačí,
o tom žádné spekulace.


