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Pejsek štěká...

Poslední pejsek  roku  školního štěká,
všeho co jste prožili trochu se leká. 
Před mnoha z vás uši své smeká,
už na nás čeká jenom ta řeka.
Zanedlouho jedeme na 

vodu tak ať nám počasí 
přeje a všichni si ji užijeme.

Haf! ‚Lok‘ Haf! ‚Lok‘ 
Lok‘Lok‘Lok‘... Haf!!!

Štěkám hodně zdraví Da-
vidovi a Vosovi.

Haf! Haf! Haf!

Kubík: Já jdu jen rušit ty 
nahoře. Stařec: Nedělej 
bordel na dvoře. .......(po 
chvíli) Kubík: Tak oni si 
zavřeli okno jen co jsem po 

nich hodil fixu.

Tábor už se blíží, ale stále 
chybí několik přihlášek a 

plateb, tak si doma vzpo-
meňte, ať máme všechno 

včas.

Haf! Haf! Haf!

Přese vše byl nakonec po-
klad nalezen a sněden a 

venku svítilo sluníčko.

Haf! Haf! Haf!

Jsem zvědav, kdo nakonec 
vyhraje bodování protože 
ti dva kohouti ve vpřeďácké 
klubovně skutečně jedou, 
ani jeden zatím neustoupil, 
tak kdo s koho či se zatím 
rozhodne jen o vítězi celo-

ročního bodování.



2

Co budeme dělat?
3. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
10. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
11. 6. Družinovka na lžíce (16:30 - 19:00)
13. - 15. 6. Výprava na vodu
17. 6. Oddílovka (16:30 - 19:00)
24. 6. Bedýnky do klubovny (17:00 - 19:00)

Tábor

27. 6. Odjezd na představebku
30. 6. - 13. 7. Krátký tábor
30. 6. - 20. 7. Dlouhý tábor

Informace k táboru

Podrobnější informace k táboru se do tohoto na-
cpaného Pejska nevešly, takže jsou na vpřeďáckém 
webu v interní sekci. Již nyní víme, že:

- sraz na představebku bude brzy odpoledne
- sraz na tábor bude ráno
- vracíme se vždy v pozdním odpoledni
- adresa na tábor bude stejná jako loni
- každý potřebuje postel a bedýnku
- sebou knížku, ale žádnou elektroniku
- dobrého jídla bude dost, netřeba sladkostí v 
bedýnce ani v dopisech a balíkách
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Zdravověda
9.díl – Některé závažné stavy

V posledním díle si povíme o některých závažných 
stavech. Křečích, náhlé změně chování, obtížném dý-
chání, bolestech na hrudi a mrtvici.

Začneme s křečemi. Pokud křečování trvá déle než 
1-2 minuty, je to skutečně vážný problém. V jejich 
průběhu nemá smysl pokoušet se dotyčného zale-
hávat, neboť je neovládá a má neskutečnou sílu. Je-
diné, co je potřeba hlídat je hlava – pokud hrozí její 
poranění, je vhodné chránit ji něčím měkkým, např. 
mikinou či dekou, případně odstranit nebezpečné 
předměty z její blízkosti. Nerozevírejte dotyčnému 
ústa a nestrkejte mu nic mezi zuby! Dotyčný netrpí, 
nic si nepamatuje a pro tělo je to velice vyčerpávající. 
Křeče můžou mít celou škálu příčin. Epilepsii, otravu, 
celkové vyčerpání, úraz el. proudem či zástavu srdce. 
Po odeznění záchvatu je vhodné důsledně kontrolo-
vat dýchání a stav vědomí.

Náhle změněné, agresivní chování může upozornit 
na požití drog, otravu, úraz hlavy a následné krvácení 
do mozku, podchlazením, šok, akutní stresová situa-
ce nebo nedostatek inzuliny při cukrovce. Co s tím? 
Nezhoršovat situaci! Nelžete, nebuďte konfliktní (ke 
zpacifikování je třeba alespoň trojnásobná přesila), 
neslibujte a neprovokujte. Hrozby a projevy násilí 
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neopětujte, ale neberte je na lehkou váhu a sdělte je 
lékaři. 

Obtížné dýchání může mít přímou souvislost s ně-
kterými zraněními. Nejčastěji je způsobeno špatným 
vzduchem – zplodinami hoření z karmy či výfuku, 
případně nedostatku kyslíku. Je vhodné vyvést do-
tyčného na čerstvý vzduch a pomoci mu zaujmout 
úlevovou polohu. Je-li původcem astma, je na místě 
podat léky. 

Bolest na hrudi, stejně jako bolesti od pasu nahoru 
obecně, mohou pocházet od srdce. Je třeba dotyčné-
ho usadit, uklidnit a nenechat ho se namáhat. Table-
ta Acylpyrinu ředí krev a může rozpustit případnou 
krevní sraženinu. 

Na závěr si povíme i mozkové mrtvici. Jakákoliv ná-
hle vzniklá změna ji může indikovat, ať už se jedná o 
ochablost či necitlivost některých částí těla, potíže s 
mluvením nebo porozuměním řeči, se zrakem, s chů-
zí a rovnováhou, bolesti hlavy, nevolnosti či zvracení. 
Nikdy nepodávejte Acylpyrin, na rozdíl od infarktu, 
může situaci ještě zhoršit a zředění krve urychlit. 

Na závěr opět soutěžní otázka: Jakou tabletu je 
vhodné podat při podezření na infarkt a není vhodné 
podat při podezření na mrtvici?

Odpovědi hlašte Elišce.
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Poklad
(30.5-1.6.2014)

Sešli jsme se v klubovně celí nažhavení na poklad 
kapitána Kidda. Nejprve jsme na mapě objeli ostrovy, 
které nám zbývali k získání informací o klíčích, a pak 
se vyrazilo. Skupinka za skupinkou opouštěly prosto-
ry kluboven a vydávaly se na honbu.

Všichni luštili zprávy jako diví, jezdili po Praze z 
Klíčanské ulice do Klíčovské a stále se přibližovali. 
Nakonec se dozvěděli, že poklad se nachází na nej-
východnějším místě Štvanice tam, kde určuje mapka, 
kterou získali mladší.

Když nakreslili co nejpřesnější mapu ostrova Štva-
nice, aby jim pirátští domorodci vydali rýč, v cestě 
už nestálo vůbec nic. Na daném místě se opravdu 
nacházela truhla, zamčená 4 zámky. Každá skupinka 
odemkla jeden z nich... Napětí vrcholilo. A co se ne-
stalo! Vevnitř byl schován dopis a ještě jedna menší 
truhlička, tentokrát zamčená 2 zámky.

V dopise kapitán Kidd psal, že veškeré jmění padlo 
na podplacení soudu, které mu zachránilo život. Ne-
zbylo nám tedy, než se rozdělit na nejstarší a nejakč-
nější a vydat se pro poslední 2 klíče. Ti nejstarší 
dostali několik opravdu zapeklitých šifer, ke kterým 
měli po Praze rozmístěné nápovědy, ti nejakčnější 
měli přichystaný menší poklad po celé Stromovce. 
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Obě strany se svým úkolem bravurně vyrovnaly, a 
tak jsme otevřeli i onu menší truhličku. Byla plná pe-
něz a drahých kovů, za které si děti vydražily něco 
dobrého na zub. Jste rok od roku šikovnější, uvidíme, 
jak se vám bude dařit příští rok!

1. Samara 75
2. Jonatán 46
3. Vosa 45
4. David 43
5. Jósa 42
6. Kryštof 42
7. Mety 42
8. Máťa 37
9. Kuba V. 36
10. Týna 35
11. Štěpán 34
12. Mikulda 32
13. Meliška 27
14. Borůvka 21

15. Vašík 21
16. Majda 20
17. Skříťa 19
18. Honzík 16
19. Esterka 15
20. Simča 14
21. Vojta 14
22. Kubík Ne 13
23. Tea 13
24. Sára 12
25. Edík 10
26. Jéňa 10
27. Julinka 9

Bodování za květen
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Hádej, hádej, hadači!
Starší

Máme obdélník o stra-
nách 12 a 9 a v jeho stře-
du je obdélníkový otvor o 
rozměrech 8 a 1.

Rozdělte obrazec na 
dvě části tak, aby z nich 
bylo možné sestavit plný 
čtverec.

Mladší

Na stole leží čtyři pivní tácky. Tácky 
tvoří dvě řady. V jedné řadě (vodorovné) 
jsou tři tácky a v druhé řadě (svislé) dva 
tácky:

 Vaším úkolem je 
přemístit jediný tá-
cek tak, aby v obou 
řadách byly tři tácky. 

O   O    O
O
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Velikán
pokračování povídky od Vosy

......
Jednak strojům byla už z podstaty navyklá nedůvě-

řovat – a pak: když tímhle způsobem zruší železničá-
ři polovinu pracovních míst, nemůže se pak svrcho-
vaný stát divit, že v našich krajích panuje nebývalá 
nezaměstnanost. Takhle bych to já, být dnes na jejich 
místě, rozhodně nedělal, pomyslel si náš hrdina. Ta-
kové mrhání pracovní silou!

Z ulice studeně zafoukalo. Kdyby byl mohl, přitáhl 
by si náš hrdina límec blíže ke krku, přešlápl z nohy 
na nohu nebo učinil nějaký jiný pohyb, jaký lidé dělá-
vají, chtějí-li se zahřát, ale nemohl. Stál zde na místě 
nehnutý jako skála. Když se nad tím zamyslel, také 
to ale mělo něco do sebe, především to vypadalo vel-
mi důstojně. A vůbec, člověk má brát, co je, a jak tu 
zkrátka byl jednou zvěčněn, tak tu i zůstane.

Z nádražního rozhlasu se vysoukala vlezlá znělka – 
krátká melodie o čtyřech tónech, a pak ta samá, zopa-
kovaná o oktávu výš. Naší postavě se nelíbila už od té 
doby, co ji uslyšel poprvé. Když už to nádraží museli 
pojmenovat zrovna po něm, měli alespoň za znělku 
rozhlasu zvolit nějakou jeho oblíbenou písničku – 
vždyť její název znal celý národ!

Na stejné koleji, ze které asi před čtvrt hodinou odjel 
onen motorák, nyní hladce dobrzdila moderní elek-
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trická jednotka z Roztok. Tenhle vlak obvykle svážel 
spíše manuální pracovníky, kteří sem z chudého re-
gionu dojíždí za prací (intelektuálové totiž přijížděli 
vlakem až o hodinu později) – pána v montérkách, 
který se jako první z cestujících přehnal těsně kolem 
něj, už si náš hrdina pamatoval. Přijížděl vždy tímhle 
vlakem a vracíval se pravidelně spojem v půl čtvrté, a 
téměř nikdy si před zpáteční cestou neopomněl kou-
pit párek v rohlíku u protějšího stánku. Dnes, stejně 
jako téměř všechna rána předchozí, a stejně jako sko-
ro všichni členové davu, který se v závěsu za ním hnal 
k tramvajové zastávce, věnoval téměř veškerou svou 
pozornost krabičce z rozličných plastů se svítící ob-
razovkou, kterou třímal v jedné ruce. Naše postava si 
nedovedla představit, co je na té placaté krabičce tak 
zajímavého, aby se na ní člověk koukal znovu a znovu 
každé ráno, nicméně tak nějak instinktivně tušil, že 
to nic dobrého nebude. Ach, synci, synci, pomyslel si, 
když poslední šlépěje davu dozněly a všechny je po-
hltila dnešní první pětka. Jak vy skončíte?

Ale ne!
Na kovovou pleš velikána českých dějin, která spolu 

s hlavou a trupem stála na kovovém podstavci v rohu 
Masarykova nádraží, netečně usedl holub a začal si 
čistit peří.

Tomáš Garrigue Masaryk zaklel. Tyhle ptáky prostě 
nesnášel.
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Vyhlášení tipovačky 
z Peterkovy zpovědnice

Nadešel čas vyhlásit výsledky z napínavé tipovačky, 
které se mohli zúčastnit hosté rozhovoru, nesoucí-
ho jméno podle (mezi Vpřeďáky tuze populárního) 
Peterkova varu. Tipnout správně bylo těžké, přesto 
se ale mezi vámi, čtenáři Pejska, nějaký ten výherce 
najde. První rozhovor probíhal s Vosou, ten tipoval, 
že závěrečnou honbu za pokladem Kapitána Kidda 
vyhraje Samara. Vítězství v tipovačce si však vyloučil 
tím, že poklad vyhrál sám. Dalším tipem, tentokráte 
úspěšným, byl Jonatánův odhad na vítěze klání o Ští-
tek táborníka. Tipnul Mikuldu, díky čemuž vyhrává 
jedlou cenu. Na otázku „Kdo vyhraje soutěž o Cenu 
palačinkového gurmána“ odpověděl Mikulda slovy: 
„Já, Jóňa a Kuba“. Titul však získaly Sára, Simča a Sa-
mara. V tipování Mistra v uzlování neuspěl Štěpán se 
svým neúspěšným tipem na Mikuldu, v odhadu počtu 
lidí jedoucích na Štítek zas neuspěla Esterka s tipem 
15. Máme tu však jednu soutěžící, jejíž tip ještě ne-
můžeme vyhodnotit. Ptali jsme se Skříti, kdo bude 
podle ní vítězem fotosoutěže, tipla si Simču. Tento 
tip vyhodnotíme po uzavření hlasování (ke kterému 
dojde 16. června). Zatím tedy gratulujeme našemu 
vítězi Jonatánovi.



Peterkova zpovědnice: Májka
V posledním rozhovoru se setkáme se zahranič-
ním hostem, konkrétně Májkou, která je právě na 
roční výměně v Německu.

Jenda: Jak se vede v Německu?
Májka: Skvěle
Jenda: Když jsi tam přijela a rozkoukávala jsi se, se-
tkala ses s něčím, co je funguje Česku naprosto jinak 
a na co sis musela zvykat (kromě Němčiny samotné, 
samozřejmě)?
Májka: Je toho spousta, člověk přijede a najednou je 
všechno jinak. Kdybych měla vyjmenovat co všechno, 
byli bychom tu ještě zítra
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Hlasujte ve fotosoutěži!
V noci na neděli 1. června byla ukončena možnost 
přidávat do fotosoutěže nové fotky, zato tu máme 
možnost hlasování. Každý Vpřeďák může hlasovat až 
pro tři fotky (které nejsou jeho), a to do 16. června 
(včetně).
V soutěži je 22 fotek, takže je rozhodně z čeho vybí-
rat, sám si pořád nejsem jist, zda ještě své hlasy ne-
změním. Prohlédněte si fotky a zahlasujte na strán-
kách fotosoutěže, které naleznete na adrese:

http://fotosoutez.jwaran.cz/.
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Jenda: Co například?
Májka: Tak třeba jídlo. Houska prostě nechutná jako 
houska, chleba nechutná jako chleba a i voda chutná 
jinak.

Jenda: Proč vlastně zrovna Německo?
Májka: Myslím, že každý z vás zná můj negativní vztah 
k angličtině a vzhledem k tomu, že je němčina druhý z 
jazyků, který jakžtakž ovládám, bylo Německo docela 
snadná volba.

Jenda: Co uděláš jako první věc, až dorazíš do Prahy?
Májka: Sním nějaké pořádně české jídlo, i kdyby to měl 
být jen chleba :D

Jenda: Na začátku jsi zmiňovala, že se ti v Německu 
líbí. Plánuješ nějaký další dlouhodobější pobyt v Ně-
mecku? Pokud ano, na stejném místě nebo jinde? Proč?
Májka: Už dlouhodobě uvažuju o studiu v Německu, 
ale určitě ne tady, kde v současnosti jsem. Tady se dá 
studovat nejblíže v Hannoveru a to je skoro půl hodiny 
autem na kraj města. Takže co se z toho vyklube, to se 
uvidí....

Jenda: Plánuješ nějaké další větší cesty do zahraničí 
(mimo Německo)? Pokud ano, kam? Třeba do Francie, 
když se učíš Francouzsky?
Májka: Pár plánů bych v hlavě měla, i když označení 
„sen“ bude v těchto případech asi lépe pasovat. Pře-
mýšlím, že bych mohla jet na rok jako dobrovolník tře-
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ba do Nepálu, nebo tam do těch končin. Možná taky 
někdy dlouhodoběji na Nový Zéland nebo do Kanady. 
Ale to jsou zatím vše jen nápady. Do Francie tak možná 
o prázdninách, ale na to abych se tam domluvila mu-
sím ještě hodně trénovat :D

Jenda: Kdybys dostala 300 tun nekvalitních čajových 
sušenek, co bys s nimi udělala?
Májka: Darovala je Vpřeďákům!

Jenda: Co si myslíš o tom, že v oddíle kolují zvěsti, že 
budeme mít na táboře pravého slona. Co je na tom 
pravdy?
Májka: Jeden rok jsme měli mít mamuta a taky z toho 
nic nebylo, takže velké naděje tomu nedávám. Ačkoliv 
když jsme loni měli prase, tak proč letos nemít slona?

Jenda: Díky za rozhovor! Milí čtenáři Pejska, toto byl 
poslední rozhovor pro tento školní rok. Nevěšte ale 
hlavu, na Pejska se samozřejmě můžete těšit i v příš-
tím školním roce.


