Pejsek štěká...
kou radost!

Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Už jste to slyšeli? Široko se s námi zkontaktoval
a těm nejrychlejším předal
ježka v kleci. Tak teď už jen
vydržet do voleb Velkého
Vonta. Snad se nic nezvrtne.

Letos na výroční výpravě
oslavíme již 38 let. Tak si
nachystejte oddílové košile, oprašte své palačinkové dovednosti a vydejte se
s námi do Rokle úmluvy
připomenout si naši dlouhou a krásnou oddílovou
historii.

Haf! Haf! Haf!

Začalo nám 2. pololetí, tak vás prosíme, abyste
donesli příspěvky 250 Kč,
kdo jste tak ještě neučinili.

Haf! Haf! Haf!

Vázání zpěvníčků hezky
postupuje, doufám, že do
tábora budeme mít všichni
nové a krásné zpěvníčky,
se kterými budeme ladit
jedna radost!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám vše nejlepší k narozeninám Sáře. Třeba si to
přečte :)
Haf! Haf! Haf!

Blíží se mistrovství v uzlování, a co jsem tak letmo
zahlédl, tak letos bychom
mohli být svědky neobyčejných výkonů na mnoha
frontách. Mám z vás vel-
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Co budeme dělat?
2. 2. Družinovka (16:30–19:00)
3. 2. Družinovka (16:30–19:00)
9. 2. Mistrovství v uzlování (16:30–19:00)
16. 2. Družinovka (16:30–19:00)
17. 2. Družinovka (16:30–19:00)
20. 2. Výroční výprava
21. 2. Uzlijáda
23. 2. Oddílovka (16:30–19:00)

A dále...

12. 3. Celočtrnáctkovská hra od Arálií
24.–28. 3. Velikonoční táboření
16.–17. 4. Brigáda v přírodě a družinkové výpravy
13.–15. 5. Oddílové klání o Štítek táborníka
3.–5. 6. Poklad
17.–19. 6. Výprava na vodu
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Neznámý dopis
Každého jistě potěší, že další dopis od neznámého
Vonta na sebe nenechal dlouho čekat – tento přišel
doporučeně ranní poštou.

Vážení páni redaktorové, takový ježek v kleci dokáže
jednoho pořádně potrápit, že? Měli byste ovšem vědět,
že kovový hlavolam není jediným oficiálním symbolem
Velkého Vontství. A co tedy ještě, tážete se? Inu, nechte
se překvapit. Mapu už přeci máte skoro celou.
Příběh, který vám dnes budu vyprávět, je spíše takovou nevážnou historkou, kterou si Vontové dodnes
vyprávějí a baví se přitom na cizí účet. Jednou v noci
mne vzbudil chlapec z Kozí ulice, kterého jsem od vidění znal, s tím, že na mne venku čeká někdo z Bratrstva
Kočičí pracky. Rychle jsem se oblékl a vyběhl na ulici.
Vyčouhlý chlapec, který tam stál, se třásl a byl bledý
jako stěna.
„Z cirkusu utekl tygr!“ vyprávěl. „Přiběhl ke mně do
pokoje a chtěl mě sežrat! Naštěstí jsem se mu ubránil,
ale bylo to jen tak tak! Když jsem ho vyhnal ven, utíkal směrem do Bílkovy ulice. Pane Vont, udělejte s ním
něco!“
Zachmuřil jsem se. Živého tygra jsem ve Stínadlech
jaktěživ neviděl, ovšem byla pravda, že na náměstí Republiky právě stál cirkus, a tak byl útěk šelmy docela
pravděpodobný. Nahmatal jsem v kapse nůž a vydal se
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do Bílkovy ulice – ten dlouhán mi ustrašeně kryl záda.
Mezi bloky byly slyšet různé zlověstné zvuky – dlouhán se domníval, že to řve ta šelma –, avšak když jsme
došli do Bílkovy, po tygrovi nebylo ani vidu. Rozmrzele
jsem chtěl chlapci od Kočičí pracky vynadat a jít zase
do postele, ale strom, co roste na rohu s Kozí, přinesl
řešení celé té záhady.
Na větvi tam balancovala mourovatá kočka a syčela
na všechny okolo, na toho dlouhána nejvíce. „Ale vždyť
to je naše Micka, co jsme její pracku chtěli použít při
obřadu!“ dovtípil se a chtěl si pro ni vylézt. To jsme mu
ovšem s ostatními Vonty, kteří se kolem seběhli, nedovolili. Týrání zvířat totiž rozhodně nepodporujeme,
a tak jsme si Micku vzali do naší Vontské klubovny, kde
spokojeně žije dodnes.
Jakmile jí někdo z domova nese mléko nebo zbytky
od oběda, nezapomeneme si připomenout tu starou
historku, jak si Micka v noci otevřela u Bratrstva klec,
přeběhla tomu dlouhánovi po obličeji a utekla ven, a on
pak rozespalý zburcoval celá Stínadla s tím, že z cirkusu utekl tygr.
Další díl mapy se nachází tam, kde jsme Micku našli.
Hledejte pod kusem dřeva pod stromem na rohu Kozí
a Bílkovy ulice.
(bez podpisu)
Na donesené kousky mapy se těší redaktor Vosa.
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Co skrývá naše knihovna?
Přichází únor a s ním i myšlenka na blížící se mistrovství v uzlování. Řada z vás již dlouho pilně cvičí
a trénuje, ale někteří z vás možná nechali přípravy až
na poslední chvíli. Není důvod si zoufat. V naší knihovně najdete nějaké knížky, které vám můžou trochu
pomoci. Jednou z nich je knížka s názvem „Uzly“ (jak
překvapivé). Jejím autorem je Gordon Perry a v knížce najdete spoustu uzlů. Ke každému uzlu je zde krátké povídání a obrázkový návod, takže se nemusíte bát
ani složitějších uzlů. Krom toho se můžete dozvědět
i zajímavé informace o tom, jak se vyrábí lano, nebo
které lano je k čemu dobré.
Všem, kteří se dávno připravují, ale i těm, kteří ještě
nezačali, přeji hodně zdaru a rychlé prsty. Než si ale
zamotáte prsty, otevřete tuhle knížku. Moje dnešní
otázka je, jaký uzel najdete na straně 110 a k čemu se
používá?

Výprava na bruslení a honba za
Širokem

(9. - 10. 1. 2016)
Sešli jsme se před velkou klubovnou, poněvadž tu
naši měli půjčenou skautky z Poličky. Nejprve jsme se
vydali na Štvanici vytvořit kompletní sbírku umění za
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užitím nejrůznějších strategií. Když jsme uspěli, krátce jsme se posilnili a vydali se na Hlavní nádraží, odkud nám jel vlak do Černošic. Naposledy jsme tu byli
bruslit před 3 lety a od té doby sice přibylo lidu, ale
pořád se to s bruslením na Františku nedá srovnávat.
Užili jsme si mnoho zábavy a ledních radovánek.

Po návratu do klubovny jsme si zahráli sofistikovanou hru s obsazováním polštářů a pak přišlo na řadu
promítání. Pustili jsme si pár opravdu starých fotek
s maličkými vedoucími, novější výpravy a nakonec
samozřejmě grotesku, kterou jsme natočili na podzimkách a která bude mít premiéru na příštím divadelním festivalu.
Večer jsme se vydali získat poselství od Široka, které
se šuškalo po Stínadlech. Podařilo se nám zjistit, že
Široko se s námi chce spojit a jak máme zítra začít.
A tak jsme v neděli vyrazili do terénu podle toho, jak
jsme byli úspěšní v získávání hlasů chlapců ze Stínadel a v ulicích Prahy se blížili setkání se Širokem.
Nejrychlejší skupinka, Sedm luceren, ho dostihla
jako první a po krátkém rozhovoru od něj získali ježka v kleci, který jim navíc přinesl 100 hlasů do voleb
o Velkého Vonta. A tak nyní, maje u sebe ježka v kleci,
snažíme se polapit ty otravné Druhostraníky a Dvorečáky, kteří nám do Stínadel vnikají a snaží se bůh
ví o co.
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Velká písmenová 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 února 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.

O, U, Z, C, H, Y, T, D, V, A
Azimut pro začátečníky

Orientace v přírodě často nebývá úplně jednoduchá
věc. A občas se stane, že pro úspěšnou cestu k cíli potřebujeme kromě mapy i buzolu. A musíme s ní samozřejmě i umět pracovat. Kdo neznáte buzolu, vypadá
asi takhle:
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Nejdůležitější částí buzoly je kolečko se stupnicí
od 0° do 360° a střelka, která ukazuje k severu. S jejich pomocí můžeme nejen určit světové strany (to
už snad umí většina z vás z nováčkovské zkoušky),
ale třeba poměrně přesně určit směr pochodu nebo
i (s pomocí celkem jednoduché matematiky) měřit
vzdálenosti. Nejdřív si ukažme, jak se na takové buzole měří azimut. Buzolu položíme na vodorovný povrch (daleko od všeho kovového) a namíříme ji na cíl,
jehož azimut chceme změřit. Potom otáčíme stupnicí
tak, aby střelka ukazovala na 0°. Třeba tenhle strom
se nachází přibližně pod azimutem 44°:

Naopak, chceme li zjistit, kterým směrem je jaký
azimut, stačí na buzole nastavit na stupnici požadované číslo a pak otáčet celou buzolou tak dlouho, dokud
nebude střelka kompasu ukazovat na nulu.
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Jak udržet směr pochodu
Představte si, že stojíte na kraji zalesněného údolí
a chcete vylézt na kopec, který je někde na druhé straně. Zatím na něj vidíte, ale když sejdete dolů do lesa,
snadno ztratíte směr. Zrovna tady nám krásně pomůže buzola. Stačí si změřit azimut kopce a pak při pochodu údolím udržovat naměřený směr.

Určení azimutu podle mapy
Pokud chceme zjistit azimut mezi dvěma místy, která od sebe nejsou na dohled, nebo na kterých se nenacházíme, můžeme azimut naměřit i na mapě. Stačí umístit hranu buzoly tak, aby vedla od výchozího
místa k cílovému. Pak už jen otáčíme stupnicí, dokud
0° není na severu. Ale pozor, tentokrát nás nezajímá,
kam ukazuje ručička, ale kde je sever na mapě. 0° tedy
musí na mapě ukazovat přesně nahoru.
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V minulém Pejskovi byla otázka, co dělat při bouřce. Správnou odpověď (schovat se dál do lesa) zvolili
asi tři Vpřeďáci. Pokud by chtěl někdo získat body do
bodování, stačí, když Jendovi řekne, jaký je azimut od
naší klubovny k letenskému kyvadlu. A ten vám to
uzná, i když se netrefíte klidně o celých 5 stupňů.

Simča se ptá...?

Jak na tebe působil Široko?
Johanka: Vypadá jako NejFake. To je YouTuber. Týna:
Působil na mě zle, protože mě poslal zpátky a řekl, že
tady už byli všichni ostatní před náma. Štěpán: Dobře.
Působil na mě tak, že moje skupinka se snažila uhodnout, kdo to je, ale nepřišla na to. Takže to byl správný, tajemný Široko. Matěj: Chtěl jsem vědět, kdo to je
a myslel jsem si že je to Gamer nebo NejFake. Kryštof
V.: Hezky. Tea: Byl divnej, měl divou masku. Byla malá,
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protože ji měl po bradu, ta brada mu čouhala. Majda:
Tím, že měl tak malou masku, tak mu to dělalo laloky
na bradě. A taky to vypadalo, že mluví v tunelu, protože jak měl tu masku, tak tam měl ozvěnu. Kryštof Š.:
Vypadal jako Fantomas. Jósa: Byl divnej, měl hrozně
malou masku a koukala mu z ní brada. Dáva: Vypadal
jako Fantomas a měl malou masku, takže mu z ní trčela brada. Kuba V.: Vůbec nebyl širokej, byl spíš hubenej. Čekal jsem, že bude širokej. A taky na mě působil
tak Váňovitě. Měl stejný vlasy. Míra: Iluminát.

Co byl tvůj největší úspěch na bruslích?
Johanka: Spadla jsem. 2x a narazila jsem si záda...
Týna: Nespadla jsem! Štěpán: Jezdit já nevím jak dlouho s čepicí přes obličej. Matěj: 5x jsem spadl. Kryštof
V.: Že jsem se naučil bruslit. Tea: Nespadla jsem ani
jednou. Majda: Naučila jsem se brzdit na obě nohy.
Kryštof Š.: 9 koleček bez spadnutí. Jósa: Naučila jsem
se piruetu. Dáva: Byl jsem většinou nejrychlejší, ze
Vpředu, kteří takhle jezdili. Kuba V.: Že jsem se dokázal úplně dokonale vysekat. Míra: Když jsem spadnul.
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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

