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Pejsek štěká...
Štěkám všechny pozdra-

vy jaru  a jedné svěží básni 
kterou jsem našel. Haf, haf! 
haf!!

Haf, haf, haf!

Až uslyšíš zpívat skřivánka,
na zemi malý květ,
a až rozmrzne studánka,
to probudil se svět.

Až spatříš kvítek sněženky,
až zanotuje pták
a čerstvý lístek malinký
ukáže ti svůj frak.

Jaro přišlo, radujte se!
I sojka už si zpívá v lese,
mraveneček kládu nese,
radujte se, radujte se!

Přištěkávám příspěvky na 
druhé pololetí.

Haf, haf, haf!

I blechy v mém kožichu se 
zastavily, když jsem zjistil, 
že se nikdo nenarodil měsíci 
březnu. Tak hodně jara vám 
všem.

Haf, haf, haf!

Arálie, které můžete znát 
třeba z Velikonoc pro celou 
skupinu(včetně nás) připra-
vily hru v skanzenu v Přerově 
nad Labem bližší info hledej-
te ve svých pejscích, klubov-
nách či vedoucích.
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Co budeme dělat?
11. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
18.  a 19. 3. Družinovky (16:30 - 19:00)
22. 3. Hra od Arálií
25. 3. Oddílovka (16:30 - 19:00)
1.  a 2. 4. Družinovky (16:30 - 19:00)
8. 4. Oddílovka (16:30 - 19:00)

A dále

17. - 21. 4. Velikonoční výprava
9. - 11. 5. Štítek táborníčka
30. 5. - 1. 6. Poklad
13. - 15. 6. Výprava na vodu

Tábor

27. 6. Odjez na představebku
30. 6. - 13. 7. Krátký tábor
30. 6. - 20. 7. Dlouhý tábor
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Výroční výprava
(8. 3. 2014)

Jako každý rok, i letos jsme se vydali oslavit naroze-
niny oddílu, tentokrát 36.,  na místo jeho vzniku – do 
Rokle úmluvy. 

Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a bylo příjemné 
teplo. Vystoupili jsme v Srbsku a pustili se do přírody. 
Na louce jsme posvačili a zahráli si na zombíky a na 
továrníky. 

Když jsme prošli malebným údolím a pokochali se 
vodopády, byli jsme už blízko. Děti si zavázaly oči a 
my jsme je vedli až k samotné rokli. Protože loni se 
nám stala taková nepříjemnost, všechny naše listiny 
zmizely, rozhodli jsme se uschovat je bezpečněji, do 
blízké opravdu hluboké rokle.

V oddílových košilích jsme ve 
slavnostním kolečku přečetli 
znění všech třech oddílových 
listin, vyhlásili půlroční bodová-
ní, ocenili vítěze Jóňu a přivítali 
Kryštofa mezi Vpřeďáky.

Listinu poté na dně rokle zako-
pal Jóňa jakožto vítěz oddílového 
bodování.

Kousek od rokle jsme tradičně smažili palačinky. 
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Všechny se moc povedly! Objevilo se všechno, na co 
si jen vzpomenete... Dvoubarevné těsto, čokoládová 
pěna, šlehačka, různé druhy marmelád a krémů a 
skvělé posypky. Soutěž o nejlepší palačinku vyhrál 
tým nejstarších holek ve složení Samara, Sára a Sim-
ča. Gratulujeme.

To už byl čas na cestu zpátky, na Karlštejn. Dokonce 
jsme stihli i ten vlak, který jsme chtěli.
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Zdravověda
6.díl – Drobná poranění

V dnešním díle si povíme něco o drobných poraně-
ních, se kterými se setkáváme nejčastěji, zvlášť na 
táboře.

Klíště – Možná znáte slav-
nou poučku: „Klíště nemá 
závit“. Je na ní mnoho pravdy. 
Klíště je nejlepší potřít jodis-
olem, vyškubnout a ranku 
opět vydesinfikovat. Pokud 
se budeme snažit klíče „vy-
točit“, akorát se do rány po-
zvrací a protože nemá závit, 
nebude to k ničemu dobré.

Štípnutí vosou/včelou – 
Všichni byste měli vědět, že 
když vám dá žihadlo včela, 
zemře a žihadlo vám tak zů-
stane v ráně. Oproti tomu 
vosa může bodat celý život 
bez újmy na zdraví. V obou 
případech vám místo nateče 
a je vhodné na něj dávat ci-
buli či ocet kvůli otokům.

Drobné říznutí – Ránu je vhodné opláchnout stude-
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nou vodou, v krajním případě vydesinfikovat a pokud 
je na používané části prsty, zalepit.

Tříska – Tříska je velmi nepříjemná záležitost a umí 
pěkně potrápit. V mnoha případech se sama odmáčí, 
pokud ale začne hnisat, je potřeba ji jehlou vyndat.

1. Jonatán 29
2. David 24
3. Sára 23
4. Vosa 23
5. Kuba V. 22
6. Edík 20
7. Esterka 20
8. Julinka 19
9. Kryštof 18
10. Mety 16
11. Mikulda 16
12. Štěpán 16
13. Skříťa 12

14. Simča 10
15. Samara 8
16. Týna 7
17. Honzík 5
18. Meliška 5
19. Vašík 5
20. Borůvka 4
21. Vojta 4
22. Máťa 2
23. Kubík Ne 0
24. Majda 0
25. Tea 0

Bodování za leden
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Peterkova zpovědnice: Skříťa
 Hostem březnové zpovědnice je Skříťa.

Jenda: Jak vidíš palačinkového gurmána?
Skříťa: Když se podíváme na rozložení jednotlivých 
týmů, moc spravedlivé to nebylo. Příště by bylo asi 
lepší víc to věkově rozložit. Jak to dopadne, se dalo ale 
očekávat. Samotné palačinky jsme si celkem užili, taky 
jsem si kousek dala, než se na to vrhnul Jonatan.

Jenda: Plánuješ se zúčastnit fotosoutěže, kterou tu 
stále a s gustem inzeruji v tomto populárním seriálu?
Skříťa: Plánuji a snad se i zúčastním. Když mám občas 
chvilku čas nad tím přemýšlet, snažím se nalézt nějaký 
dobrý moment či téma.



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

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

Jenda: Když už jsme u té fotosoutěže, zkus si tipnout, 
kdo vyhraje. Jako všichni hosté tohoto pořadu můžeš 
vyhrát něco sladkého a poživatelného.
Skříťa: Myslím, že soutěž vyhraje asi Simča.

Jenda: No, uvidíme. Teď mi zbývá jen ti položit závě-
rečnou otázku: Slon nebo skořice?
Skříťa: Skořice!

Jenda: Proč zrovna skořice, proč ne třeba slon?
Skříťa: Protože skořice je jídlo a vybavím si ho dřív než 
slona.

Jenda: Díky za zajímavý rozhovor. Vážení čtenáři, jak 
jste si jistě všimli, náš rozhovor se už i v tomto čísle 
opět chýlí ke konci. Na další vydání Pejska i rozhovor v 
něm obsažený se můžete těšit v dubnu.


