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Pejsek štěká...
Jak jste si užili jarní 

prázdniny? Bylo dost sně-
hu na zimní radovánky? 
Doufám, že jste načerpali 
dost energie do dalšího po-
loletí a pokusíte se konku-
rovat Týně v druhém půl-
ročním bodování.

Tímto jí moc gratuluji! 
Haf!

Haf! Haf! Haf!

Vítáme mezi sebou 
nové Vpřeďáky – Matěje 
a Majdu. A na táboře jistě 
přibydou další, máte velice 
pěkně nakročeno :)

Haf! Haf! Haf!

Opět prosíme o příspěv-
ky na druhé pololetí. Zatím 
nám jich stále ještě docela 

dost chybí a brzy je bude-
me odevzdávat. 

Haf! Haf! Haf!

Divadelní festival se nám 
blíží, proto budeme na di-
vadelní výpravě na Sázavku 
pořádně trénovat. 

Výroba rekvizit už zapo-
čala a náplň mnoha dalších 
schůzek je tedy docela jas-
ná :)

Haf! Haf! Haf!

Ještě teď se mi sbíhají sli-
ny při vzpomínce na všech-
ny ty báječné palačinky, co 
jste vytvořili na výroční 
výpravě. Možná byste měli 
otevřít vlastní podniky...
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Co budeme dělat?
3. 3. Oddílovka (16.30 – 19.00)
10. 3. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
13. - 15. 3. Divadelní výprava na Sázavku
17. 3. Oddílovka (16.30 – 19.00)
24. 3. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)
31. 3. Oddílovka (16.30 – 19.00)
2. - 6. 4. Velikonoční táboření
7. 4. Družinovky (15.00 – 17.00, 17.00 – 19.00)

A dál?
Změny !!

24. - 26. 4. Oddílové hry o štítek táborníka
23. - 24. 5. Divadelní festival

29. - 31. 5. Poklad
12. - 14. 6. Výprava na vodu

Tábor
27. 6. Odjezd na představebku
1. - 22. 7. tábor
11. 7. Návštěvní den
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Výroční výprava
14. 2. 2015

Jak všichni jistě velmi dobře víte, náš oddíl byl za-
ložen 25.2. 1978, a tak si dokážete hravě spočítat, že 
letos jsme slavili jeho 37. narozeniny. 

Cestou do Srbska se k nám připojil slušný počet bý-
valých členů i se svými malými budoucími členy, a tak 
se naše řady ještě o něco rozrostly.

Na hrací louce jsme si vyzkoušeli, jak je těžké vy-
tvořit oddíl a udržet si v něm děti. Cesta údolím poto-
ka proběhla hladce, neboť výjimečně nemrzlo, a tak 
jsme vůbec neklouzali. Když jsme se přiblížili k rokli, 
zavázali jsme všem nevedoucím oči a poslepu je do-
vedli až k rokli úmluvy. Vítězka loňského druhého 
půlročního bodování Samarka slanila dolů a vykopa-
la naše zakládací listiny, na které svůj podpis připojili 
po složení oddílového slibu i Majda s Matějem. 

Vyhlásili jsme půlroční bodování, ve kterém zvítě-
zila Týna a kilometrování, kde stupně vítězů obsadili 
hned čtyři z vás. Poté, co jsme listinu opět bezpečně 
ukryli na dno rokle, nastal čas se pustit do palačinek. 
Letos jste se opravdu překonali a na všech výtvorech 
byla radost spočinout pohledem. Po vydatném posil-
nění a zahlazení všech stop po naší činnosti jsme se 
vydali do Karlštejna na vlak do Prahy.
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Hádanky
Pro starší

Vyjádřete číslo 11 pomocí čtyř cifer 7. Povolené jsou 
matematické operace +, -, ×, /, druhá mocnina a od-
mocnina, závorky.

Pro mladší

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále 
kulaté. Co to je?

1. Kryštof 32
2. Týna 30
3. Mikulda 24
4. Kuba V. 23
5. Jonatan 22
6. Tea 22
7. Kuba N. 21
8. David 20
9. Mety 20
10. Jósa 19
11. Esterka 18
12. Majda P. 18
13. Máťa 17

14. Julinka 15
15. Matěj 15
16. Skříťa 15
17. Štěpán 14
18. Edík 10
19. Vojta 10
20. Johanka 9
21. Štěpán V. 9
22. Majda H. 8
23. Mája 5
24. Tomáš 5
25. Berťa 0
26. Vašík 0

Oddílové bodování za únor
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ŠIFRY
Díl sedmý

Už se vám někdy do rukou dostala zpráva, se kterou 
jste nevěděli, co dělat? Věřím, že ano. V takovém pří-
padě je nejlepší jako první zjistit, jestli písmenka ve 
zprávě dávají smysl, nebo ne.

Pokud jsou v zašifrované zprávě písmenka jako Q, 
G, W a podobně a naopak nedostatek samohlásek, 
pak se nejspíše jedná o nějaký posun v abecedě, na-
hrazení opravdových písmenek jinými nebo třeba 
přidání špatných písmenek mezi ta správná na každé 
druhé nebo třetí místo.

V druhém případě jsou to písmenka správná, pou-
ze špatně poskládaná za sebou. Ta pak můžou být 
poskládaná různými způsoby do tabulky (pokud je 
písmenek takový počet, že jdou zapsat do čtvercové 
tabulky). Zprávu pak můžete místo po řádcích číst 
třeba ve sloupcích, šikmo nebo ve šnekovi.

Další možností je šifra „první poslední“, kterou je v 
mnoha případech vyplatí vyzkoušet. Jak už napovídá 
její název, jde o to, že ze zašifrované zprávy nejprve 
přečtete první písmenko a následně to úplně posled-
ní. Pokračujete s druhým, předposledním, třetím a 
tak dále, až se dostanete doprostřed.

Vyzkoušet si to můžete na následující šifře. Tento-
krát to není nic těžkého, takže se jistě vyplatí do kon-



ce března povědět rozluštěné znění Melišce a získat 
tím pár užitečných kontaktů!

LTSRBHEEÁÝONKERDČÍOIAENHFSIAUTNCKYTÁR-
ČLVTEOÍLDVDHNIATNÍČRTSDNĚOPOE.

Zápisek z deníku Henryho Westforda

13. září 1912
„….V předsíni mého domu je mramorová podlaha z bí-
lých a černých dlaždic. Trochu připomíná šachovnici. 
V poslední době mívám strach, že by se někdo mohl 
vloupat do mého domu a odcizit mi důležité dokumen-
ty či nějaké peníze. Rozhodl jsem se tedy pod jednou 
z dlaždic vyrobit tajný trezor. Ten jistě jen tak někdo 
nenajde…“

Představ si strýčkovu předsíň šachovnici. Trezor 
se nachází pod políčkem, na které se dostane černá 
věž, táhnoucí z H8. 
Pokud na H7 nestojí 
pěšák a bílý pěšák se 
posunul z H2 o maxi-
mální počet políček. 
Trezor je tam, kde 
bude bílý pěšák vy-
hozen černou věží.
Kde je trezor?







Oddílová místa
Tento měsíc je vaším úkolem vypátrat, kde se na-

chází tato kuchyně. Kdo to uhodne (a řekne správnou 
odpověď Jendovi), dostane dva body do bodování. 
Tentokrát mi stačí jméno města nebo vesnice, ve kte-
rém se budova s touto kuchyní zrovna nachází.
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O Židovi z Haštalského náměstí
Nedaleko Haštalského náměstí žil kdysi starý Žid 

Pinkas. Třel bídu s nouzí: živil se tím, že skupoval 
obnošené šaty a zase je prodával. Za tuhle dřinu si 
vydělal právě tolik, aby jeho žena a houf dětí nezašli 
hladem; žádný přepych si nemohl dovolit.

Jak přišel domů, odevzdal ženě vše, co za celý den 
vydělal, a pokaždé si lehl ke kamnům a dlouho do 
noci listoval moudrými náboženskými knihami. Toto 
o něm bylo známo a jakmile někdo z židovské obce 
potřeboval učenou radu, vždy se obracel právě na 
Pinkase.

Doslechl se o tom i jeden rabín a dal si Pinkase po-
volat. Celý večer s ním pak rozmlouval o nábožen-
ských záležitostech a nakonec mu na rozloučenou dal 
měďák. S tímto jměním Pinkas upaloval domů, a celá 
rodina se zaradovala o to více, když se dozvěděla, že 
rabín chce s Pinkasem pro jeho důvtip a vyřídilku 
rozmlouvat každý večer.

A tak se i stalo: rabín byl s Pinkasem spokojen, ne-
boť se ve všech náboženských otázkách dobře vy-
znal. Jen jedno ho rmoutilo: Že pokaždé, když ho po 
skončení rozmluv obdaroval měďákem, řekl pouze: 
„Děkuji ti, Hospodine, za takové jmění,“ a nikdy nepo-
děkoval přímo jemu.



Šel tedy den za dnem, až jednoho podzimního ve-
čera přihodila se Pinkasovi zvláštní věc: jak tak po 
rozmluvě s rabínem seděl zachumlán v houních a 
studoval moudré knihy, zaslechl náhle z ulice jakýsi 
povyk a pojednou otevřeným oknem prolétla opice.

I přemýšlel, co s ní počít. Myslil, že bude nejlepší, 
když ji hodí do řeky, ale jak ji vzal na rameno, vypadlo 
jí z tlamičky na podlahu několik zlaťáků. Pinkasovi to 
bylo divné, vzal tedy opici a zatřásl s ní a hle: na pod-
lahu vypadla zlaťáků celá hromádka.

Zaradovali se tedy Pinkasovi: tělo opičky spálili a 
za zlaťáky nakoupili spoustu výborného jídla a pití.

Dalšího večera přijel rabín za Pinkasem na neo-
hlášenou návštěvu a velice se podivil, neboť se do-
mníval, že Pinkas žije v bídě. Historce o opici nechtěl 
věřit, když ovšem Pinkasova žena popsala, jak opička 
vypadala, bylo vše jasné: Opička dříve patřila rabíno-
vi, a pošla proto, že stejně jako rabín zuby zkoušela 
pravost mincí, jen některé omylem spolkla. Rabín 
hned jel zpět do svého domu, aby si podal služeb-
nictvo: sloužící nejprve zapírali, pak ale přiznali, že 
mrtvou opičku hodili do Pinkasova okna z žertu, aby 
zjistili, zda za ni bude Hospodinu děkovat stejně, jako 
za každý měďáček, co dostal od rabína.

Rabín se tomu zasmál a jelikož byl velkorysý, pení-
ze z opičky od Pinkasa nechtěl zpátky – a tak si Pin-
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NOVÉ UDÁLOSTI 
NA NEWYORSKÉM TRHU

NEPOKOJE VE MĚSTĚ ZASÁHLY HOTELY, 
DOPRAVU A ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

New York zasáhla vlna imigrantů z Asie, Afriky, La-
tinské Ameriky a Karibiku. Vznikají chudé černošské 
čtvrti. Lidé zde žijí ve velmi špatných podmínkách. 
Mezi bílým a černým obyvatelstvem sílí napětí. V uli-
cích města narůstá kriminalita, lidé se bojí vycházet 
ze svých domovů. Střelba v ulicích nepatří k ojedině-
lým jevům.

 Finanční problémy hlásí hotelové řetězce, kterým 
chybí hosté. Lidé se bojí jezdit vstříc nepokojům v 
New Yorku, většina pokojů zeje prázdnotou, oznámil 
ředitel Hotelu Carter Donald Tyler. Doufá, že už se 
vše brzy uklidní.

kas a jeho rodina načas zase odpočali od věčné bídy 
a strádání.

 Haštalské náměstí se od těch dob hodně 
proměnilo, jezdí tam i autobus. Otázka za 
body zní: V kolik hodin přijede na Haštalské 
náměstí první ranní spoj?



Simča se ptá...?
Co bys mohl/a udělat pro to, abys byl/a lepší v 
bodování? 
Mikulda: Měl bych dělat cancák, na což jsem moc lí-
nej. A kroniku, na to jsem taky línej a lístečky, to samý. 
Taky bych mohl chodit na víc schůzek.
Julinka: Vlastně nic. Jenom bych musela zrušit jiný 
kroužky.
Majda: Odpovídat na otázky v Pejskovi. 
Mája: Asi ne, protože bydlím 100 km odsud.
Kuba N.: Možná dělat víc věcí z Pejska.
Kuba V.: Nechodit na závody, ale to se mi nechce.
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I dopravní společnosti mají ztráty. Lidé nechtějí 
zbytečně cestovat a vystavovat se tak nebezpečí. Od-
strašujícím příkladem byla střelba poblíž Holland tu-
nel minulý týden.

Reportéři v terénu podávají svým zaměstnavate-
lům hromadné výpovědi z důvodu zvýšeného rizika 
při jejich práci. Ti co zůstali požadují okamžité zvý-
šení platů a placení přesčasů.

Ztráty těchto odvětví dosahují k 10%. Policie zvy-
šuje bezpečnostní opatření a podniká náležité kroky 
k tomu, aby situaci dostala pod kontrolu. 

Pro New York Times zvláštní zpravodaj John Blake 



Tea: Jezdit víc na výpravy.
Dáva: Dělat hodně věcí z Pejska.
Esterka: Jezdit víc na výpravy a dělat hádanky z Pej-
ska. 

Jak vypadala vaše soutěžní palačinka? 
Jósa: Dobře, vyhrály jsme. Byla na ní vytvarovaná sr-
díčka z jahod.
Mikulda: Byla celkem povedená, ale byla udělaná ve 
tvaru tučňáka se zobákem z manga z dvojbarevného 
těsta, čokoládového a bílého. Byla trochu malá. 
Julinka: Byla na ní šlehačka a byla posypaná cukro-
vejma kuličkama. Kolem byly naše halušky, na kte-
rých bylo ovoce.. 
Mája: Dobře, hezky. Byla ze čtyř dílů a měla na sobě 
oddílovej nápis, kterej nevypadal, jako nápis. Upro-
střed byla šlehačka a bylo tam přesně 37 dílků čoko-
lády na počest výročí.
Kuba N.: Byla na ní čokoláda, šlehačka... Byly tam pa-
lačinky, překvapivě.
Kuba V.: Byl to nádherný tučňáček v kombinovaném 
těstě, hnědém a bílém.
Tea: Šlehačkově a tekutě.
Dáva: Vypadala dost hezky, byla i celkem dobrá.
Máťa: Na palačince byla palačinka. Bylo to s malino-
vou marmeládou.
Esterka: Byly tam palačinkový halušky, strašně moc 
šlehačky a byla na tom jahoda a borůvky. 
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Eliška (728 467 049)
Májka (725 807 853)
Pomeranč (720 358 010)

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

Bál/a by ses slézt do Rokle Úmluvy? 
Jósa: Ne, nebála.
Mikulda: Ten svah má takovej divnej náklon, takže 
možná ani ne, ale slaňování se jinak bojím.
Julinka: Ani ne. Já bych se tam hrozně těšila, že budu 
v rokli, že budu slaňovat.
Kuba V.: Jo! Nenávidím slaňování. Tea: Ne, protože 
jsem nesmrtelná. 


