Pejsek štěká...
Štěkám vše nejlepší Vašíkovi a Zelímu. Moc vás
Prosím ty, kteří ještě neříjnových není, to vám tedy
zaplatili příspěvky, aby tak
povím.
co nejrychleji učinili. DěHaf! Haf! Haf!
kuji.
Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Výprava na Vraní skálu se moc vydařila. Počasí
nám přálo, zachránili jsme
mnoho strašidel a jedno
jsme dokonce osvobodili a
odvezli jinam.
Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám Slet dětí
Kondora. Doufám, že se
vás tam sejde co nejvíce,
aby ostatní skupiny viděly,
jak nám ta Čtrnáctka pěkně funguje.
Haf! Haf! Haf!
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Letos jsme se rozhodli
kromě výpravy na 50 km
udělat i výpravu na 30 km
pro ty mladší z vás, tak
doufáme, že si každý vybere podle svých sil.
Haf! Haf! Haf!

Blíží se nám čaj. Budeme na něm opravovat zeď
u klubovny, tvořit novou
bednu na postele, malovat
bedničky a opravovat lakrosky. Tak určitě upečte
něco dobrého a přijďte.

Co budeme dělat?
6. 10. Družinovky (16:30-19:00)
7. 10. Družinovka (16:30-19:00)
9. - 11. 10. Slet dětí Kondora
13. 10. Oddílovka (16:30-19:00)
16. 10. Čaj (16:00-19:00)
17. 10. Výprava na 50km a 30km
20. 10. Družinovky (16:30-19:00)
21. 10. Družinovka (16:30-19:00)
27. 10. Oddílovka (16:30-19:00)
28. 10. - 1. 11. Podzimky
3. 11. Družinovky (16:30-19:00)
4. 11. Družinovka (16:30-19:00)

A dále ...

6. 11. Čaj (16:00-19:00)
20. - 22. 11. Listopadová výprava
4. 12. Čaj (16:00-19:00)
11. - 13. 12. Vánočka
8. - 10. 1. Bruslení a hra po Praze
20. 2. Výroční výprava
21. 2. Uzlijáda

Další výpravy v roce 2016 najdete v příštím
Pejskovi.

2

Různé ohně: díl první
Spousta z nás se již jistě setkala s různými články
či příručkami o různých typech ohňů či speciálních
fíglech a vychytávkách, které nám mají všelijakými
způsoby pomáhat. Některé z nich fungují, některé
zas tak moc ne. A je fajn si to čas od času zopakovat.

Ohně slavnostní: pyramida, pagoda a
hranice

Tyto tři typy ohňů patří zdaleka k těm nejznámějším a alespoň s nějakým z nich se setkal snad každý.
Pyramida je často považována za nejjednodušší
druh slavnostního ohně.
Sestává z množství tenčích
polen opřených jedním
koncem o sebe tak, že pod
sebou tvoří prostor, který je
vyplněn chrastím. Pro svou
menší výhřevnost se používá spíše při komornějších
příležitostech.

Pagoda je nejpoužívanějším tvarem slavnostního
ohně. Používáme ho například i na táborovém sněmu.
Většinou se staví čtyřboká a skládá se alespoň ze tří
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pater, kdy každé vyšší patro je o něco menší. Prostor
v pagodě bývá vyplněn chrastím. U čtyřboké je často
nutno vytvářet v polenech záseky, aby se nerozjížděla. Šestiboká pagoda je údajně v tomto ohledu o něco
stabilnější a navíc se dá postavit s tzv. komínem – k
tomu je potřeba štíhlá, do výšky stavěná konstrukce třeba z osmi nebo i více pater, kdy se před vycpáváním (velmi jemným) chrastím umístí doprostřed
pagody silnější poleno. Po vycpání se poleno vyndá
a vznikne tak jakýsi komín, který po zapálení zvýší
tah v pagodě. Ti, kteří
umějí tuto speciální pagodu správně
postavit, tvrdí, že se
chvilku po zapálení
(ze tří stran naráz)
vytvoří asi metr nad
pagodou nádherná
ohnivá růže. Oproti
pyramidě je oheň výrazně výhřevnější.
Hranice je z těchto tří ohňů často považována za
nejslavnostnější. Jde o jednoduchou dřevěnou konstrukci podobnou pagodě, u které se však patra nezmenšují. Bývá vyplněna chrastím, vyšší hranice jsou
pak často rozděleny příčkou, kdy ve vyšších patrech
bývá místo chrastí jemné dřevo. Kromě toho, že ji již
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staré národy používali na
pohřbívání svých významnějších nebožtíků, je nutno vědět, že je u ni ještě o
něco tepleji, než u pagody.

A pokud by chtěl někdo
náhodou i z tohoto článku
vytřískat nějaké body do bodování, může najít (a pak
Jendovi říct), jakou specifickou vlastnost má oheň,
kterému se říká Kanadský krb.

Výprava na Vraní skálu
25.-28.9.2015

Vystoupili jsme ve Zdicích jako obvykle a vydali se
k našemu tábořišti. Cestou nás překvapil elektrický
ohradník přes cestu, za kterým se páslo stádo krav.
Statečně jsme překonali toto nebezpečné území a
zbytek cesty proběhl nerušeně. U večerního ohně
jsme si povídali o strašidlech a ukázalo se, že mnoho z nich potřebuje naši pomoc. Začalo to rarášem
netopýřím, kvůli kterému jsme se v noci plížili. Další
den nás o pomoc žádala nejrůznější další strašidla,
třeba Rosenbaumův jednorožec, vovsík žravý nebo
dopisníček tichý. A tak jsme rozdělávali ohně, tvořili
houslové klíče, stavěli domečky pro skřítky a vařili,
abychom jim co nejlépe posloužili.
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V neděli ráno se objevila Rusalka, která si stěžovala,
že ji cosi ruší spaní. Na rybníčku se jí plaví podivná
skříňka, jejíž obsah bylo potřeba nejprve uspat a až
poté vytáhnout. Strašidlo nám zevnitř pomocí dopisních šotků sdělilo, že je tady na venkově zoufalé
a že by moc chtělo strašit v Praze. Tak se nedalo nic
dělat, sbalili jsme si věci a vydali se zpátky. V Prokopském údolí jsme mu našli moc pěkný tunel, kde jsme
ho vypustili. Spát jsme se vydali do velké klubovny v
Novomlýnské.
Ráno jsme našli přede dveřmi do klubovny čtyři
dopisy, které určovaly herní skupinky a posílaly nás
do ulic. Blíží se totiž volby Velkého Vonta a je potřeba donést hlasovací lístek za naši ulici ke kostelu sv.
Jakuba. Když jsme se po pořádné námaze dopracovali až k němu, stali jsme se svědky strašlivé události.
Zrovna když Losna zvítězil nad Mažňákem a byl mu
předán ježek v kleci, vtrhl dovnitř Mažňákův otec,
ježka sebral, počal prchati tajnou chodbou, avšak
spadl do stoky, ježka zde utopil a následně umřel na
otravu špinavou vodou, které se nalokal. Na nás teď
nyní bude, abychom získali co nejvíce příznivců do
dalších voleb, které budou za necelý rok. My jsme samozřejmě nelenili a hned po obědě jsme se vrhli do
ulic a začali přetahovat hochy, kteří v nich žijí, na naši
stranu. Jistě se nám podaří uspět.
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Zářijové bodování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Týna
Štěpán H.
Esterka
Mety
Edík
Kryštof Š.
Jonatan
Jósa
Julinka
Skříťa
Kuba V.
Máťa
Myra
David
Mikulda
Johanka
Majda H.

58
45
39
39
38
36
35
35
35
35
33
33
32
31
29
28
28

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Anča J.
Kuba Ne.
Tea
Tomáš
Kryštof V.
Matěj P.
Matěj G.
Lukáš
Berťa
Mája
Štěpán V.
Elias
Anča K.
Honzík
Vašík
Max

26
25
25
24
23
22
20
18
17
14
14
8
5
5
5
4

Co skrývá naše knihovna?
Šifry jsou určitě důležitou znalostí v našem oddílovém životě. O šifrách máme i jednu knížku v naší
oddílové knihovně. Ačkoliv je známe velmi důvěrně
z našeho oddílu, ne každý ví, že se s nimi vlastně setkáváme denně, například na internetu. I o tom píše
Simon Singh ve své knize „Kniha kódů a šifer“. Zde
se dočtete nejen o tom, jak se sestavují a luští různé
šifry, ale i, jak se v minulosti vyvíjely a jakou hrály roli
v historii. Pokud knížku přečtete, zjistíte, že kryptologie není žádná věda o kryptách a dozvíte se, jak si
lámali oni kryptologové hlavu, když luštili Enigmu. Já
se vás dneska ptám, na jakém principu funguje Vigenérova šifra. Odpověď samozřejmě najdete v knížce!

Neznámý dopis
Redakce od srdce děkuje všem čtenářům, kteří se
v minulém měsíci zapojili do pátrání po záhadném
mapovém ústřižku – všichni byli po zásluze odměněni. Co však potěší dozajista i ty, kteří se v září do
Soukenické vypravit nestihli, že další dopis na sebe
nenechal dlouho čekat. Je opět bez podpisu a předkládáme vám ho tentokrát v nezkrácené podobě.
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Vážení páni redaktorové,
ani dnes se nepředstavím, ale už jistě tušíte, kým
jsem. Ano, jsem Vont, jeden z mnoha tajemných Vontů,
kteří se v temných, úzkých pražských uličkách vyznají
lépe než kdo jiný.
První kousek mapy k mému tajemství již máte, dnes
je načase, abych se s vámi podělil o to, kde je ukryt další díl kulatého plánku.
Vontové jsou na své uličky odjakživa hrdí a brání je
před každým cizincem, který by snad chtěl do Stínadel
vkročit. Špiony mezi sebou nevidíme rádi a s každým
řádně zúčtujeme, podobně jako jsme málem zúčtovali
s tím chlapcem, který nám v Soukenické zmizel.
Abychom se mohli proti vetřelcům lépe bránit, stavěli jsme v dávných dobách vždy zvečera hlídky kolem
hranic tajemných Stínadel, abychom si každého nezvaného hosta všimli už při jeho příchodu. Jedna z hlídek
stávala i na mostě, který se dnes jmenuje Štefánikův,
neboť i z Letné a z Holešovic k nám kdekdo strkal nos.
Tyto hlídky neměly za úkol cizince zneškodnit – musely být přece nenápadné. Jejich prací bylo pouze pozorovat, kolik kterých slídilů vniklo do Stínadel, a dát o
tom zprávu ostatním.
Předávání zpráv mezi Vonty bylo velmi důmyslné.
Jakmile hlídka na Štefánikově mostě zavětřila vetřelce,
dobře si je prohlédla a pak hned upalovala do Hradeb-
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ní ulice. Za jeden starý okap pak podle domluveného
systému položila různý počet sirek – za každého vetřelce jednu sirku, černou nebo bílou, podle toho, zda
vypadal nebezpečně, nebo neškodně. Navrch pak každá hlídka ke zprávě přidala zápalku nabarvenou na
modro, zeleno nebo červeno – záleželo na tom, zda se
cizinci vydali Řásnovkou, Dlouhou třídou nebo Benediktskou ulicí.
Jiní Vontové, kteří pak v pravidelných intervalech
obcházeli ještě hlídky u Prašné brány a Na Příkopech,
hned po prohlédnutí počtu sirek za okapem věděli,
kam se mají vydat a s jakou přesilou mají počítat.
Tento systém hlídek už ve Stínadlech léta nefunguje.
Na ten okap v Hradební ulici (nachází se naproti domu
číslo 1, mezi nonstop potravinami a vstupem do pasáže) byste se ale podívat mohli – je za ním totiž ukryt
další díl mapy.
(bez podpisu)
Za vypátrání zmíněného ústřižku vypisuje redakce
opět odměnu ve výši dvou bodů – kontaktní osobou
je redaktor Vosa.
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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 nejvíce písmen, získají nějaké
ty body do bodování. Pokud budeš ve skládání
slov úspěšnější než Pomeranč, čeká tě sladká
odměna.

U, V, H, N, M, L, A, Í, F, K
Simča se ptá

Jak se ti nesla krabička se strašidlem?
Jůlinka: Dobře, kolíbala jsem ho. Ale Mety mi řekla, že
mu mám zpívat ukolíbavku, to mě naštvalo.
Johanka: Jo, bohužel jo. Byla to pěkná nuda, nemohla
jsem vyřvávat na celej les.
Esterka: Bylo to hrozný, celejch 5 vteřin jsem nemohla mluvit. Pak jsem to hned předala Týně.
Edík: Neslo se mi to špatně, protože jsem nemohl
mluvit.
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Matěj: Dobře, ale do kopce to bylo hrozný. Byl jsem
spocenej a ta šála mě ještě víc zahřívala.
Dáva: Bylo to v pohodě, až na to že jsem nemohl mluvit.
Jósa: Byla to zábava. Prostě nesmíš mluvit, to je
vždycky zábava.
Týna: Hráli jsme při tom čínskou modlitbu.
Skříťa: Já jsem to nesla krátce, protože bylo nepříjemný nemluvit a nemoct se dohodnout s lidma.
Kuba: Bylo to super. Akorát je strašný, když si spolu
lidi povídaj a ty do toho nemůžeš zasáhnout.
Mikulda: Kvůli krabičce jsem málem spadl z Vraní,
protože jsem měl jenom jednu ruku.

Co myslíš, že se bude dít v pondělí?
Jůlinka: Bude motivačka! Ale chtěla bych jít na Letnou a hrát tam něco zábavnýho.
Johanka: Vedoucí nás hoděj do kanálu a tam vybouchne sopka.
Esterka: Vzhledem k tomu, žes mi prozradila, že musíte něco vymyslet, tak bych tipovala, že půjdeme na
Letnou. Nebo do Lannovy a budeme tam hrát lacrosse.
Edík: Rád bych hrál nějaký hry.
Matěj: Budeme zase zachraňovat nějaký příšery.
Máťa: Třeba budeme hrát BANG!.
Dáva: Nevim, vedoucí můžou udělat úplně cokoliv.
Majda: V pondělí vypukne anarchie a všem vedoucím
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natrháme duhu a potom je zavřeme do krabiček a
dáme je na půdu. Týna: Budeme dělat spoustu zvláštních věcí a budeme běhat všude po Praze.
Anička: Já se bojím, že bude zase něco hrozně překvapivýho. Že třeba pojedeme zpátky do Zdic.
Mája: Ráda bych, abychom nedělali nic moc akčního.
Skříťa: Myslím, že budeme zjišťovat, jak bychom
mohli pomoct tomu strašidlu.
Kuba: Předpokládám, že budu na pětiboji a že se tam
nějak umístím.
Mikulda: Třeba vyrazíme do nějakého vzdálenějšího
parku, třeba do Divoké Šárky.
Jóňa: Asi půjdeme někam odevzdat strašidlo. A pak
půjdeme hledat další strašidla, co jsou poschovávaná
po Praze.
Štěpán: Buď budeme řešit ztrátu strašidla, jeho útěk
nebo že nemáme kam ho schovat. Taky bychom mohli pomáhat ostatním strašidlům, která bydlí v Praze.

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

