Pejsek štěká...
dvídkovi, Elišce, Kryštofovi, Jendovi a Matyášovi za
Všechny vás tu vítám po
prázdniny. A do září Skřítě,
dlouhých prázdninách! Ty
Jonatanovi, Mikuldovi a
ale rychle utekly, viďte?
Tee. Zase o rok starší...
Haf! Haf! Haf!
Haf! Haf! Haf!
Jsem sice pořád stejně
Seznam výprav na celý
bílý, ale rozhodně jsem si je
rok vyjde v příštím Pejužil. Tolik tepla a sluníčka
skovi, tak si je pečlivě poani nepamatuju.
znamenejte do kalendářů,
Haf! Haf! Haf!
ať pak nemusíte v kýžené
Příspěvky na letošní rok víkendy nutně na chalupu.
Haf! Haf! Haf!

činí opět 250 Kč na pololeHaf! Haf! Haf!
tí, tedy 500 Kč na celý školLetos nás v říjnu čeká Slet
ní rok. Prosíme, noste je co
dětí Kondora a program
nejdříve.
připravuje Čtrnáctka, naše
Haf! Haf! Haf!
domovská skupina. Jistě
Štěkám všechno nejlepší tedy bude o co stát!
Esterce, Jóse, Kubíkovi Ne-
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Co budeme dělat?
1. 9. První schůzka na Vyšehradě (16:00-19:00)
8. 9. Oddílovka (16:30-19:00)
15. 9. Oddílovka (16:30-19:00)
22. 9. Oddílovka (16:30-19:00)
25. - 28. 9. Výprava na Vraní skálu
29. 9. Oddílovka (16:30-19:00)
9. - 11. 10. Slet dětí Kondora

Seznam výprav bude v příštím Pejskovi.

Čajování v Japonsku
1. 7. - 22. 7. 2015

Když jsem dorazili na naše tábořiště nedaleko Vápna v Českém ráji a zabydleli se, vydali jsme se na
borůvky. Po návratu na nás již čekalo japonské obyvatelstvo městečka Omu a vítalo nás po návratu ze
zkušené. Abyste rozuměli, v Omu už pořádnou dobu
nebyla žádná čajovna, která by stála za řeč, a tak bylo
na nás, abychom nějakou takovou založili.

Nejprve jsme získali vybavení – každý svůj polštářek do čajovny a každá skupinka jeden zhong a dvě
mističky na tvorbu čajů. A pak už jsme se do toho
mohli pořádně opřít. Naučili jsme se po japonském
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způsobu slušně chovat k zákazníkům a naše nabídka rozličných čajů a receptů se postupně rozrůstala.
Tyto čaje jsme servírovali na večerních čajovnách,
kde jsme také hráli typické japonské hry. Kromě toho
jsme se samozřejmě zdokonalovali i v dalších aktivitách, které Japonci ovládají. Učili jsme se hrát go,
skládali origami, stříleli z luku a překonávali záludné
lanové překážky.
Pověst o naší čajovně se brzy rozšířila, a tak nás navštívil císařský úředník. Naše čaje mu moc chutnaly,
ale Císařský glejt nám neudělil. Vydali jsme se tedy
na pouť za nejlepším čajovníkem v zemi, který nám
prozradil, že musíme uvařit něco typického, pro naši
čajovnu. Čaj netradiční a neznámý, který bude vystihovat podstatu naší vesnice. Tak jsme se do toho
opřeli a dali dohromady všechny takové suroviny. Výsledný čaj ale chutnal všelijak. Dokonce to byl takový
paskvil, že se urazil duch bývalého čajového mistra,
který v naší vesnici přebýval, zanechal nám znechucený dopis a zmizel. Pustili jsme se do jeho pronásledování.
Na konci naší poutě jsme nalezli recept, podle kterého jsme již na podruhé uvařili čaj správně, a tak
nám císařský úředník nakonec Glejt udělil. Následující den jsme strávili oslavami, které jsme zakončili
mohutným ohňostrojem. A pak tradá domů.
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Celoroční bodování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Týna
Kryštof
Štěpán
Johanka
David
Kuba V.
Mikulda
Máťa
Mety
Matěj
Skříťa
Julinka
Tea
Esterka
Jonatan

464
381
346
325
323
286
283
279
270
253
250
244
243
229
222

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jósa
Kuba N.
Majda H.
Majda P.
Edík
Tomáš
Míra
Vojta
Anežka
Berťa
Alex
Mája
Štěpán V.
Vašík

215
196
161
145
125
123
110
95
94
94
38
27
20
14

Jih podle slunce
(nebo měsíce) a hodinek
Každý Vpřeďák umí určit světové strany podle buzoly. Bez ní je to ale obtížnější. Naštěstí však existuje
způsob, jak celkem přesně určit světové strany pomocí ručičkových hodinek a slunce. Nebo měsíce.

Světové strany podle slunce

Pomocí slunce a hodinek určíme světové strany celkem jednoduše. Stačí namířit malou ručičku na slunce a rozpůlit menší úhel mezi ní a dvanáctkou (během letního času jedničkou). Tím směrem je jih. Pro
pochopení systému nám stačí vědět, že slunce během
dne putuje z východu na západ, během své cesty nemění rychlost a v poledne je přesně na jihu.

Světové strany podle měsíce

Určení světových stran podle měsíce je vlastně nástavbou na určování podle slunce. Pokud je úplněk,
měsíc je oproti slunci zpožděn o 12 hodin, takže systém funguje stejně – ručičku namíříme na měsíc a
rozpůlíme úhel mezi ní a dvanáctkou (během letního
času jedničkou). A stejně jako u slunce tím určíme jih.
Pokud je měsíc v jiné fázi, pracujeme s tím, že každou čtyřiadvacetinou měsíčního cyklu (tj. od novu
k novu) dochází k posunu o jednu hodinu. Pokud je
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tedy měsíc například v první čtvrti (dorostl přesně
do poloviny), pracujeme s posunem 6 hodin, pokud v
poslední čtvrti, posun je 18 hodin.
Pokud je tedy 22.00 a měsíc je v první čtvrti, slunce by na jeho místě bylo v 16 hodin. Namíříme tedy
čtyřku na měsíc a rozdělíme menší úhel mezi čtyřkou
a dvanáctkou (během letního času opět jedničkou) a
voilà – máme jih! A kdo je machr, dokáže teď určit jih
třeba i z tenkého srpečku tohoto nebeského tělesa.
Pokud chceš získat nějaké body do (zatím záhadného) bodování, řekni Jendovi, jak namířit hodinky
na měsíc, pokud je 19.30 a měsíc je v poslední čtvrti.

Velká písmenková soutěž
Pravidla jsou jednoduchá. Tvým úkolem je z níže
napsaných písmen vytvořit co nejvíce slov, počítají se pouze podstatná jména v prvním pádě, a
do konce září je ukázat Pomerančovi. První čtyři
mladší a starší, kteří ve svých slovech použili dohromady nevíce písmen, získají nějaké ty body
do bodování.

R, T, A, B, É, C, D, I, K, S
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Co skrývá naše knihovna?
Každý z vás jistě ví, že se v naší klubovně nachází i
knihovna. Ne každý ale tuší, co se v ní nachází. Jedna
z knížek, která je Vpřeďákovi vždy a znovu užitečná
je knížka „Táboříme v týpí“. Někteří z vás o ní určitě
už slyšeli, někteří možná ne. Knížka obsahuje nejen
návody na to, jak ušít či postavit správně týpí, ale popisuje i život v něm. Člověk v knížce najde návodné
obrázky, které vám určitě pomůžou všechno pochopit. Zdatný Vpřeďák určitě mnohé věci dávno ví, ale
občas se potřebujeme u něčeho trochu ujistit. Proto
se vás ptám, kolik dílů látky se použije na ušití týpka
o průměru 4 m? Pokud to nevíte, knížka vám poradí
a za správnou odpověď (kterou můžete sdělovat do
konce měsíce Májce) získáte i body do bodování!

Neznámý dopis

Do redakce Pejska nám ve staré hnědé obálce dorazil dopis. Razítko na známce bylo nečitelné a pisatel
se nepodepsal. Ač něco takového obvykle hodnotíme
jako hrubou neslušnost a dopisy bez podpisu zahazujeme jako něco, čím se rozhodně nebudeme zabývat, tenhle nám přišel neobvyklý a velmi zajímavý – v
mírně zkrácené podobě jej proto předkládáme i vám,
čtenářům.
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Vážení páni redaktorové,
omlouvám se, že se vám dosud nemohu představit, nicméně domnívám se, že v pravou chvíli
poznáte, kdo jsem, a že nyní ještě není pravý čas.
Píši vám, protože jedině váš časopis pro mne
představuje světélko naděje, protože právě vaši
čtenáři jsou ti, kteří by mi dokázali pomoci.
Jako každý člověk, nosím i já své tajemství. Tajemství bývají ledajaká. Já se právě teď svého tajemství zbavuji.
Když se zbavujete tajemství, není to jen tak.
Ukryl jsem jej, myslím, na důmyslném místě,
mapu k němu rozstříhal na deset kusů a každý z
těch deseti kusů rovněž ukryl.
Jelikož ale na světě tajemství nejsou od toho,
aby o nich nikdo nevěděl, nýbrž od toho, aby kolovala, rozhodl jsem se jej odtajnit těm, kteří o to
prokážou opravdový zájem. Dnes vám popíši, kde
je schován první ústřižek mapy. O těch dalších se
dozvíte, až přijde pravá chvíle.
Místo, kde ústřižek leží, si dobře pamatuji. Bylo
to na podzim, když jsme onou ulicí s mými přáteli z nějakého malicherného důvodu toho chlapce
pronásledovali. Už nám skoro padl do sítí – byl v
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pasti, neboť mu několik z nás nadběhlo. V několika posledních okamžicích, když už ho můj přítel
skoro držel, ale udělal nečekanou věc – odklopil
kanálovou mříž a spustil se do stoky.
Chvíli jsme se na sebe s přáteli nechápavě dívali,
než jsme se spustili za ním, a on tak získal náskok.
Když jsme však slezli za ním na dno kanálu, nenašli jsme nic. Žebřík ústil do krátké chodby, ta však
po několika metrech na obou stranách končila, a
po naší kořisti ani vidu, ani slechu. Jediné, co jsme
vypátrali, byl křídou napsaný nápis na zdi: ZÁHADA? Dlouho jsme rokovali o tom, jak jen tehdy
mohl zmizet a jaké tajné chodby mohl využít, ale
nepřišli jsme zhola na nic.
Co je však jisté, že se ona ulice jmenovala Soukenická. Pod mříží od kanálu naproti domu číslo
28 před vietnamským restaurantem nyní nachází
první ústřižek mapy.
(bez podpisu)
Redakce dodává: Za vypátrání a přinesení jednoho
kusu ústřižku mapy jsme ochotni poskytnout odměnu ve výši dvou bodů do bodování. Věci kolem tajuplných dopisů vyřizuje redaktor Vosa.
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Simča se ptá
Jak se ti líbil tábor? Co na něj říkáš?
Kuba V.: Líbilo se mi téma, bylo to dobrý.
Mety: Hodně se to opakovalo, pořád jsme chodili za
čaji a skoro nic jinýho nedělali.
Majda: Byl skvělěj, úplně úžasnej!
Mája: Byl to nejskvělejší tábor, co jsem zažila. Myslím,
že byl dobře vymyšlenej systém.
Týna: Bylo to dobrý, ale mohlo by to bejt akčnější.
Baví mě víc akční věci, než stavění čajovny, ale bylo
to dobrý.
Skříťa: Tábor byl strašně fajn, super a neobvyklý.
Akorát bylo těžké pro mě přijmout, že byl poklidnější. Byla bych radši, kdyby čajovna byla vedlejší produkt a ne jako hlavní motivace.
Johanka: Bylo to fajn.
Jůlinka: Dobrý, jenom ten tábor byl na jiným principu, než tábory bejvaj. Trošku mi vadilo, že jsme pořád
někam chodili a vedoucí pořád někam jezdili na kole.
Máťa: Japonsko je dobrý, ale pěkně divný. Hra byla
dobrá.
Dáva: Téma bylo hodně dobrý a celej tábor taky.
Míra: Bylo to hustý! Můj první tábor a bylo to úplně
skvělé.
Mikulda: Táborová hra mi ze začátku mi připadala
trochu nudná, ale na konci, když jsme začali usilovat
o císařský glejt, to bylo zajímavější.
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Který čaj ti chutnal nejvíc?
Kuba V.: Nejvíc asi čaj Taipei.
Mety: Renshen.
Majda: Dobrej byl Renshen a taky Kajitsu Ocha.
Mája: Taipei nebo Kajitsu Ocha, oba dva.
Týna: Asi Renshen.
Skříťa: Všechny, ale asi nejradši mám zelený Rooibos
a Renshen mi jednu dobu chutnal, ale člověk se ho
nesmí přesytit.
Johanka: Darjeeling a Genmaicha Kyoto.
Jůlinka: Ježkovy oči, jak si to mám pamatovat.
Máťa: Renshen!
Štěpán V.: Kajitsu Ocha.
Dáva: Renshen a Kajitsu Ocha.
Míra: Renshen.
Matěj: Kajitsu Ocha.
Které aktivity tě bavily?
Kuba V.: Jak jste nám předávali schopnosti.
Mety: Přišlo mi dobrý, že jsme jedli čínskýma hůlkama.
Majda: Všechno bylo super, až na ty vosy v lese.
Mája: Učící bloky. Střílení z luku, origami...
Týna: Bavilo mě všechno... Hodně kruh, když jsme
skládali origami, stříleli z luku a tak.
Skříťa: Asi jsem nejvíc uvízla u origami. To je něco, co
mi nešlo a potom mi to začalo jít.
Johanka: Etapa s lightstickama.
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Jůlinka: Bavilo mě předávání vědomostí, třeba lezení
po laně a padání do Bahňáčku nebo skládání origami,
kreslení znaků...
Štěpán V.: Lakros mě bavil a míčbí.
Dáva: Těžko říct... Všechno.
Míra: Putování za bohy.
Mikulda: Mě bavila asi nejvíce lukostřelba.

Eliška (728 467 049)
Májka (725 807 853)
Pomeranč (720 358 010)
T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

