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Pejsek štěká...
Podzim se nám zkrátil 
rychle, ale už jsme při-
praveni na zimu: pří-
spěvky vybrány, lodě 
skoro dostaveny a klu-
bovna nám začíná poma-

lu rozkvétat.

Haf štěstí a zdraví! psům 
haf, no a vpřeďákům 

dobré vůle taky.

Haf přátelství!

Dárků již je mnoho hoto-
vých a jiné se vyrábějí.

Haf míru a pohodě!

Na vánočku s vlastnoruč-
ně vyrobeným dárkem 

do tomboly.

Haf všem hřejivým srd-
cím

A všechno nejlepší k 
narozeninám Majdě a 
Borůvce hodně štěkání 
a úsměvů(možná i pár 
pamlsků u vánočního 

stolu).

Vzpomínka na Listopa-
dovku: Jenda: „Mám hlad 
jako pes.“ Vojta: „Tak si 

dej granule!“.

Co budeme dělat?

3. 12. Oddílovka (16:30 - 19:00)
10.  a 11. 12. Družinovky (16:30 - 19:00)
13. - 15. 12. Vánoční výprava
17. 12. Vánoční schůzka (16:30 - 19:00)
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A v novém roce 2014

7. 1. Oddílovka (16:30 - 19:00)

11.1.2014 - Bruslení + Promítání + Hra po Praze
7. - 9. 2. 2014 - Výprava na Sázavku
8. 3. Výroční výprava
9. 3. Akce pro starší po výročce
22. 3. Pravděpodobný termín hry od Arálií
17. - 21. 4. Velikonoční výprava
9. - 11. 5. Štítek táborníčka
30. 5. - 1. 6. Poklad

Pirátské boje
(9.11.2013)

Na pirátské boje se sešlo 9 statečných bojovníků. 
Utkali se v mnoha disciplínách a předvedli to nejlepší, 
co se v nich skrývalo. Postavili přístavy, mořem omý-
vané, větry šlehané. Nakoupili ve městě části lodí a 
uchránili je před pašeráky. Předvedli, že dokáží přijí-
mat a zpracovávat tajemná pirátská znamení, přesně 
mířit, bojovat i poslepu, nakreslit výjev z pirátského 
příběhu a dokonce poradit pirátům, který papoušek 
a která loď komu patří. Každý pirát vynikal v něčem 
jiném, ale nakonec se podařilo zvítězit Kubíkovi Valo-
vi, těsně nad Teou. Kubík se ale nechal slyšet, že příští 



3

rok už rozhodně půjde se staršími na „50“, takže brzy 
může být všechno jinak!

Listopadová výprava do Voznice
(23.-25.11)

Letos jsme se vydali na listopadovou výpravu do 
Bobrova království, do Voznice. Vy, kteří jste Bobra 
nezažili jako vedoucího, si ho určitě pamatujete z ná-
vštěv na táboře. Ostatně i tady nás oblažil svou pří-
tomností.
Večer jsme zahájili pořádným plížením. Hlídka ob-
cházela určená kolečka a střežila svítící baterku, 
ostatní se plížili od hlavní brány a snažili se ji zhas-
nout a donést na začátek. Když byl někdo polapen, 
hra pro něj končila a hrál až další kolo. Všichni jsme 
se plazili s opravdovým zápalem a hlídka mnohdy ne-
měla nejmenší šanci.
V sobotu dopoledne jsme si zahráli pořádnou terénní 
hru v lese. Rozdělili jsme se na tři pirátské týmy a vy-
razili krást ostatním pirátům jejich poklady. 
Odpoledne jsme si procvičili orientaci, když jsme 
v okolí schovávali špejle a značili jejich polohu do 
mapy. Těžší potom bylo je podle map ostatních na-
lézt, zvlášť když padla tma :) Ale vedli jste si skvěle!
V neděli jsme si zahráli indiánskou házenou, pooběd-
vali těstoviny se sýrovou omáčkou, brokolicí a ma-
sem, poklidili a vydali se na autobus.
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Žil byl pes. Ten pes měl hlad. Chtěl chléb či 
kost, však pán byl pryč a pes byl sám. I šel pes 
vsí a tu zřel chléb. Ten chléb měl Jan a ten měl 
též hlad, a tak žral chléb. Pes po něm chňap a 
chléb byl v něm a on byl syt leč Jan měl hlad. ,,I 
ty zlý pse," křik na psa Jan, ,,co já mám jíst, když 
chléb je pryč?" I vzal tak Jan na psa svou hůl a 
švih s ní o psův hřbet. Jan je rád, že pes byl bit, 
dál však měl hlad.

Vosa

Vilém vyrostl ve velké vile. Večer vyli vlci, vichr 
viklal vedlejší věží. Ve věži vrzaly vařečky, věnce, 
vidle... Vilém vyběhl ven. Věž vybouchla. Vtom 
vedle Viléma vykřikla Valerie, vdaná vdova. 
Voba vběhli ve vrby vlevo vod vybouchlé věže. 
Vedle vyli vlci, vraždili Valerii. Vilém včas vybě-
hl ven. Ve vybuchlé věži visel vampír ve vikýři. 
Vyletěl ven, viděl Viléma. Vtom vedle vybuchla 
velká vila, Vilém vpadl ve vampíra. Vampír vod-
háněl Viléma. Vlci vběhli vevnitř, Viléma vodrali, 
vraždili. Vampír vraždil vlky, vlci Viléma. Všude 
vraždy. Vopravdu.

Meliška
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Hádanky z Pohádkové říše

Nakonec se úspěšně dostali přes řeku a 
pokračovali hvozdem dál, vítr už odvál i 
zlaté listí, ale sníh stále nepadal – hlubo-
ká studánka však stále svítila jim v mysli, 
svitem snad nejen měsíčním. Cesta se šla 
dál rychleji než oni a na obzoru narazila 
na bránu, před kterou stál šašek a cinkal 
rolničkami ptákům do rytmu. Když při-
šli, tak se zasmál zvonivým smíchem a 
zacinkal slovy:

„Copak smím vám k štěstí dát, ať se 
můžem spolu smát? Slupku s pomeran-
če, s červem jabko, nebo slunce - snad na 
krátko.“ a Děti se zasmáli a odpověděli: 
„Jen když nám povíš, jak se dostaneme k 
té nejhlubší studánce.“ Šašek usmál, snad 
ne tak rozšafně jako předtím a slova spí-
še jak potůčky plynuly: „Brána však teď 
stojí tady, projít smí, kdo ví si rady. Co 
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však v pravdě tam teď bývá, má hádanka 
vám teď skrývá:

Královna, co krásou vábí,
sama svoji cudnost chrání.
ač nemá zbraně z ocele,
umí bodnout do krve.
 
Spodniček snad na sta v pase,
přec v jednu odívá se,
z rána démanty ji zdobí,
bez voděnky hlavu kloní.
 
V tváři krutou nemoc značí,
na vzpomínku snad to stačí.

Snad těžké moc to není, občas však 
krev ještě pění. Jak dětem byste poradily 
– kousek aspoň prozradily. Pokud byste 
jim chtěli pomoci, řekněte Starcovi jak, 
snad se dostanou dál, a na vás odměna 
už jistě čeká, stříbro na vás tence štěká.
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Zdravověda
3. díl – Krvácení a pneumothorax

V dnešním díle zůstaneme u života ohrožujících 
stavů a povíme si něco o krvácení a pneumothoraxu. 
Krvácení můžeme rozdělit na tepenné a žilní.

Tepenné krvácení poznáme podle světlé barvy krve 
(je okysličená, neboť jde od srdce) a pravidelných 
výstřiků. Tepenné krvácení je nebezpečnější, protože 
krev je pod větším tlakem, a tak rychleji ubývá. 

Žilní krvácení se vyznačuje tmavší neokysličenou 
krví a nepravidelným vytékáním.

Jak se zachovat v takové situaci?
1) Ucpěte ránu – pokud si nejste jisti zdravotním 

stavem dotyčného, vražte mu do ní jeho vlastní prsty, 
nenechte krev opouštět jeho tělo

2) Najděte tlakový obvaz, přitlačte ho co nejsilněji 
těsně nad ránu a pevně přivažte. Když bude prosako-
vat, použijte další. Pokud prosakují 3 na sobě, udělali 
jste něco špatně a raději je převažte. Jestliže nemáte 
tlakový obvaz k dispozici, přitlačte nad ránu smotaný 
obvaz a převažte ho dalším.

3) Zvedněte dotyčnému ruku nad úroveň srdce a 
vyčkejte příjezdu záchranky.

Pneumothorax je ošklivě znějící slovo, které zna-
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čí poranění plic. Při úrazu hrudníku ho rozpoznáte, 
když se budou v ráně tvořit „bublinky“ způsobené 
unikajícím vzduchem.

Dotyčnému je třeba obložit ránu čtvercem igelitu a 
přilepit ji ze všech čtyř stran. Tak dojde k jakémusi 
vyrovnání tlaku v pohrudnici a opětovnému umož-
nění dýchání.
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Ve vagónce ve Voznici vyráběli velko-
prostorové vagóny. Večer ve vylidněné va-
gónce vyli vlci, vratké velkoprostorové va-
góny vrzaly. Vrátný váhal. Vážení vozničtí 
vašnostové ve vysokých vytopených věžá-
cích vznášeli výtky - ,,vyveďte vlky ven! Vlci 
vytvářejí vnitrostátní výtržnosti!" Však vejít 
ve vagónku v vášnivé vlky... Vrátný vzal ve-
lociped, vjel ve vagónku. Ve velkoprostoro-
vém vagóně vlčkával vlk.  Vlk viděl vrátného, 
vyskočil ven, vyrazil vrátnému velociped. 
Vrátný vykřikl - vydechl - vešel ve Valhalu. 
Vrátný vás varoval.

Vosa

Ač babička cvičila denně etiopské, filipín-
ské, golčovojeníkovské, hodonínské, chod-
ské i jiné kotrmelce, ležela malátně na od-
počívadle. Parádní, kvalitně rostlé svaly teď 
uvadly, vážně. Wow, xenofobní Ylona zapla-
kala.

Vosa
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1. Edík 40
2. Esterka 40
3. Jonatán 40
4. Samara 40
5. Sára 39
6. David 37
7. Tea 36
8. Kryštof 35
9. Mikulda 35
10. Vosa 35
11. Kuba V. 34
12. Meliška 34
13. Skříťa 32

14. Vojta 32
15. Máťa 31
16. Simča 28
17. Týna 28
18. Vašík 28
19. Štěpán 27
20. Borůvka 26
21. Mety 26
22. Kubík Ne 25
23. Šimon 17
24. Julinka 15
25. Majda 11
26. Honzík 10

Bodování za listopad

Abnorormálně bizardní cynický David. 
Ehm. Fašista Goliáš hrozí cholerou. Ig-
norace. Jeho krátký lem mošny na olivy 
probouzí Quasimoda. Radost se táhne 
ulicemi. Washingtonská Xenofobie Ye-
llowstonu začíná.

Meliška



13

Velká fotosoutěž!
Veřejnosti na vědomí se dává, stále máte možnost 

se zúčastnit velké fotografické soutěže. Pravidla jsou 
naprosto jednoduchá. Každý vpřeďák může poslat až 
tři fotografie, věnující se libovolnému tématu. Jediné 
pravidlo je, že při focení ani následné úpravě nesmí 
nikdo pomáhat. Jinak by se z toho asi stala velká sou-
těž maminek, tatínků či jiných rodinných příslušní-
ků libovolného věku a pohlaví, které sice máme také 
rádi, ale určitě si neužijí tolik jako vy toho množství 
gumových medvídků 
a podobných sladkých 
odměn, jsou vítězům 
soutěže vypsány. Nej-
lepší tři fotografie (od 
tří různých vpřeďáků) 
vybere dílem odborná 
porota z řad vedou-
cích a dílem vy, čtenáři 
Pejska.

Fotografie můžete 
posílat na e-mail fo-
tosoutez@jwaran.cz 
nebo odevzdávat vy-
volané Jendovi a to až 
do konce května 2014.
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Peterkova zpovědnice: Mikulda
Hostem třetího dílu Peterkovy zpovědnice je Mi-
kulda jeden z početné rodiny Valů, kteří jsou po 
dlouhé roky známi jakožto ostřílení Vpřeďáci.

Jenda:
Jedním z tvých koníčků je hra na různé hudební nástro-
je. Na co všechno vlastně umíš hrát?
Mikulda:
Hraju hlavně na housle a klarinet, a nemůžu říct, že by 
mě něco z toho bavilo víc nebo míň. Na oba dva nástroje 
umím hrát stejně dobře, a stejně hodně mě to taky baví.

Jenda:
Plánuješ nějaký z těch dárků vzít i na vánoční výpravu?
Mikulda: Možná vezmu klarinet, ale uvidíme.

Jenda:
Už se k nám pomalu začíná blížit divadelní festival Čtr-
náctky. Koho bys chtěl hrát?
Mikulda:
Asi bych nejradši hrál nějakou mrtvolu, nebo tak něco.

Jenda:
Myslíš, že budeme mít se svým divadlem šanci získat 
Zlatého Čtrnáce?
Mikulda:
Řekl bych, že spíš ne. To bychom museli mít milión rodi-
čů, kteří by pro nás hlasovali.



Eliška (728 467 049)
Stařec (722 960 624)
Pomeranč (720 358 010)
Jenda (722 917 701)

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

Jenda:
I tobě dám šanci vyhrát nějakou jedlou odměnu. Tipni 
si vítěze soutěže o cenu Palačinkového gurmána.
Mikulda:
Vyhraju to já s Jóňou a Kubou.

Jenda:
Stala se v poslední době nějaká věc, která tě překva-
pila?
Mikulda:
Hra na schovávání a hledání špejlí na listopadovce. 
Nejdřív jsme mysleli, že nenajdem ani jednu, ale nako-
nec to celkem šlo.

Jenda:
Představ si, že musíš přežít týden v lese a můžeš si vzít 
s sebou jen tři věci. Co si vezmeš?
Mikulda:
Vezmu si nůž, baterku a nekonečný dort. To je jasný.

Jenda: Díky za rozhovor. V příštím čísle Pejska se na 
vás opět těšíme s dalším hostem Peterkovy zpovědnice.


