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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Tak je našemu oddílu 
už pěkných čtyřicet let. A 
protože to jsou pořádné 
kulatiny, které se jen tak 
nevidí, na výročku nako-
nec přijelo 73 lidí! Věřili 
byste tomu? A to ani ne-
mluvím o těch báječných 
palačinkách, ještě teď se mi 
sbíhají sliny.

Haf! Haf! Haf!

Taky jsme u Rokle úmlu-
vy přivítali do svých řad 
několik nových tváří. Mezi 
Vpřeďáky vítám Aišu, 
Áňu, Ážu, Báru a Emmu! 
Snad vám ta oddílová ko-
šile padne. Teď už nezbývá, 
než se po hotové  nováč-
kárně pustit do oddílových 
stupňů.

Haf! Haf! Haf!

Koncem března pojede-
me oslavit Velikonoce. Tak 
si nezapomeň včas najít 
teplé ponožky, a nacvičit 
si pletení pomlázky nebo 
barvení vajíček. Tábořit za-
čátkem jara v Týpý je záži-
tek, který určitě stojí za to.

Haf! Haf! Haf!

Vypadá to, že žádný star-
ší Vpřeďák nemá v březnu 
narozeniny. Takže štěkám 
ještě jednou všechno nej-
lepší oddílu.

Haf! Haf! Haf!

Už tu chvíli máme druhé 
pololetí. Nezapomeň tedy 
přinést příspěvky, pokud 
je ještě nemáš zaplacené. 
Jsou to zase tři stovky.
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Co budeme dělat my větší?

6. 3. Oddílovka (16.30–19.00)
13. 3. Družinovky (16.30–19.00)
14. 3. Družinovky (16.30–19.00)
20. 3. Oddílovka (16.30–19.00)
27. 3. Družinovky (16.30–19.00)
28. 3. Družinovky (16.30–19.00)
29. 3. – 2. 4. Velikonoční výprava

A dále?
20.–22. 4. Výprava (asi na Sázavku)
1. 5. Družinkové výpravy
11.–13. 5. Štítek táborníka
8.–10. 6. Poklad a voda
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Co budeme dělat my menší?
1. 3. Schůzka (17.00–18.30) 
8. 3. Schůzka (17.00–18.30)
15. 3. Schůzka (17.00–18.30)
16.–18. 3. Víkendová výprava
22. 3. Schůzka (17.00–18.30) 
29.  3. Schůzka (17.00–18.30)

A dále?
1.–2. 4. Velikonoční výprava 
11.–13. 5. Oddílové hry o štítek táborníka 
9. 6. Poklad

Štěně štěká... 
Ňaf! Ňaf! Ňaf! 

V únoru oslavil oddíl 40. 
narozeniny. Při té příleži-
tosti bylo vyhlášené i půl-
roční bodování. Vyhrála 
Šárka, které ještě jednou 
gratulujeme! 

Ňaf! Ňaf! Ňaf! 

Tábor se pomalu blíží, 
tak nezapomeňte odevzdá-
vat přihlášky a dokumenty, 
čas máte ještě do konce 
května. 

Ňaf! Ňaf! Ňaf! 

K  narozeninám štěkám 
všechno nejlepší Šárce 
a Olímu. 
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Štěně
Výroční výprava 

V sobotu 24. února jsme se vydali na tradiční výroční 
výpravu. Letos nás čekala oslava 40 let oddílu. Ačko-
liv panovaly mrazy, nenechali jsme se odradit a ráno 
jsme se všichni sešli na nádraží. Kromě současných 
členů oddílu se k nám přidalo i mnoho starých Vpře-
ďáků. 
Po úvodním kolečku na břehu Berounky jsme se vy-
dali směrem k Mumlavým vodopádům. Na louce jsme 
si všichni společně zahráli hru. Na vlastní kůži jsme 
si vyzkoušeli jaké to je vybudovat a udržet oddíl. Ka-
ždý oddíl potřebuje ale nejen děti a vedoucí, ale i dost 
velkou klubovnu, kterou jsme podle oddílové historie 
obložili dřevem, které jsme sehnali na Barrandově. 
Během hry jsme si připomněli nejen naše zakladatele, 
ale i první tábory a další historické milníky. 
V Rokli Úmluvy jsme vykopali zakládací listinu. Vzhle-
dem k mrazu to nebylo úplně snadné, ale Mája s Po-
merančem si s přimrzlým kamenem poradili. V rokli 
se vyhlásilo bodování a kilometrování a několik dětí 
se přidalo po složení oddílového slibu do našich od-
dílových řad. 
A nebyla by to Výroční výprava, kdyby chyběly 
palačinky. Když byla listina zpátky uschována, 
posunuli jsme se k lomu Malá Amerika, kde se 
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Broučci
Po cestě na výpravu jsme narazili na spoustu růz-

ných broučků. Zvládneš spočítat, kolik broučků jsme 
od jednotlivých druhů potkali? Odpověď můžeš říct 
Majdě nebo Týně a získáš tak bod do bodování. Další 
bod můžeš získat když holkám povíš, kde se skrývá 
v klubovně kraslice.

Kontakty: 
Májka 725 807 853
Sára 728 739 631

uskutečnilo klání o titul Palačinkového gurmána. 
My menší jsme také smažili palačinky a doplnili tak 
energii na cestu zpět k vlaku, která nám utekla jako 
voda.
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Pejsek
Ztracená krychlička
Pro starší od 6. třídy včetně

Krychlička se vydala z červeného políčka na výlet 
a ztratila se. Pomoz jí najít cestu zpět. Krychlička se 
může kutálet stále po stejné stěně a nemůže se překu-
lit přes hranu. I tak se však dokáže vrátit. Řešení ukaž 
Pomerančovi a dostaneš pár bodů.

Ztracenáškrychlička

Krychličkašsešvydalašzščervenéhošpolíčkašnašvýlet
ašztratilašse.šPomozšjíšnajítšcestušzpět.ššKrychličkaš
sešmůžeškutáletšstálešpošstejnéšstěněšašnemůžešseš
překulitšpřesšhranu.šIštakšsešvšakšdokážešvrátit.
ŘešešníšukažšPomerančovišašdostaneššpáršbodů.

prošstaršíšodš6.štřídyšvčetně

Zadání:



8

Retro kronika
První téměř jarní výprava 23.–24. 3. 2004

začalo to úplně nevinně. Venku pršelo, tramvaje jezdi-
ly a přivážely stále nové lidičky. Když jsme si mysleli, 
že už jsme všichni, tak jsme se vydali do staré čističky 
odpadních vod. Tom ještě nevěděl, co se na něj chystá. 
Cestou jsme se všichni trochu umokřili. Tomakoko šel 
dovnitř. Vrátil se po pěti minutách. Dovnitř se nešlo. 
Naštěstí Háňa zachránila situaci. Pod jejím vedením 
jsme se do budovy dostali. Čistička byla zajímavá 
(v kronice je uvedeno mnoho podrobností o čističce, 
ty se sem bohužel nevjedou, pozn. red.). Na nádraží 
jsme přibrali pár dalších Vpřeďáků a popojeli jsme 
pár zastávek. Došli jsme k přívozu. Tom se podíval na 
jízdní řád a řekl: „To není možný!“. Víte proč? Jindy 
tady jezdí přívoz každých dvacet minut a my jsme 
museli čekat hodinu. Tak jsme hráli mičbí. když přijel 
přívoz, museli jsme jet málem nadvakrát. Vydali jsme 
se po druhém břehu řeky a užívali jsme si krásné kra-
jiny. došli jsme až na kraj Prahy, kde nám o dvě minuty 
ujel autobus. Tom se děsně naštval, a tak Háňa dělala, 
jakože telefonuje rodičům. Pak jsme dělali, že jedeme 
domů, ale ve skutečnosti jsme jeli do klubovny. Tom 
měl totiž 25. narozeniny. Na Letné jsme mu schova-
li košík s dárky a také jsme mu zazpívali písničku 
HOUSTIČKY. Večer jsme ještě hráli mafii.
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Ráno jsme jeli na Letnou. Čekal nás zápas v Famfrpá-
lu. 1. zápas vyhráli Vpřeďáci, 2. zápas vyhráli Vpřeďá-
ci, další zápas byl jen pro ty kdo chtěli, ostatní si dělali 
co chtěli. Bohužel, tento zápas vyhráli Skarabíci. Ale 
sláva vítězům a čest poraženým. Ahoj.

autor neznámý, redakčně zkráceno

Tajný rozhovor
Která výprava se ti zatím líbila nejvíc?
Drakiáda a potom Vánočka.
Kdo si myslíš, že vyhraje půlroční bodování?
Podle mě Kryštof Švejda.
Tvá nejoblíbenější tramvaj? A proč?
15. protože s  ní jezdím do oddílu.
Kdybys mohla vymyslet program na výpravu, co 
bys připravila?
Nevím. To fakt nevím.
Tvá nejoblíbenější marmeláda?
Červená.
Jsi spokojená se svým umístěním v Mistrovství 
v uzlování?
Jo, jsem.
Kdo si myslíš, že vyhraje palačinkového gurmána?
Myslím, že skupinka Johanky. Ta má dost dobrou fan-
tazii na to, aby udělala dobrou palačinku.
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6 kroků k neviditelnosti, 
část druhá

V sedmém díle příručky, kterou snad v životě ne-
budeš potřebovat, se dozvíš o možnostech masková-
ní v přírodě. Zrovna maskování se občas může hodit 
i mimo nouzové situace, jen často není tomu potřeba 
věnovat tolik péče, jako v následujícím textu.

V minulém Pejskovi jsem psal o tom, jak důležité je 
maskovat tvar a obrys, že je dobré se držet ve stínu 
a barevně se přizpůsobit okolí.

4. Pohyb a hluk
Pohyb, zejména rychlý pohyb, přivolává pozornost. 

Velmi často se hodí s přesunem počkat, až se ti, před 
kterými se schováváme, vzdálí. Při překonávání pře-
kážek se ve většině případů vyplatí je místo přelézání 
obejít.

Dávej pozor na zvuky, které způsobuješ. Pokud máš 
tu příležitost, je dobré počkat na nějaký hlasitější 
zvuk (auto, lidský hovor), kterým se můžeš během 
přesunu krýt. Déšť je také skvělý na maskování zvu-
ků, jen má tu nevýhodu, že nejen že tě neslyší nepřítel, 
ale taky ty neslyšíš jeho.

5. Plížení
Pamatuj si, že při plížení jsi mnohem nenápadněj-

ší, když se pohybuješ přímo k tomu (nebo od toho), 
před kým se schováváš. Pohyb do strany je mnohem 
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výraznější. Vždy si vybírej trasu před tím, než se dáš 
do pohybu a měj jasný přehled o tom, kde se zrovna 
pohybuješ.

6. Zakrývání stop
Stopování je těžké. Pokud chceš dotyčnému stopo-

vání ještě o něco ztížit, pamatuj následující:
• Pohybuj se po pevném terénu. Nejlepší způsob, 

jak se vyhnout vystopování, je nenechávat stopy. Po-
kud máš na výběr mezi bahnem a cestou po kame-
nech, volba by měla být jasná.

• Dělej prudké změny směru, navíc nejlépe v mís-
tech, kde nezanecháváš žádné stopy. To může stopují-
cího taky krásně zmást.

• Pokud se někudy prodíráš, třeba keři nebo vyso-
kou travou, a pokud máš na to čas, zkus svou cestu po 
sobě zase zamaskovat. Třeba pomocí klacku zvedni 
zašláplou trávu nebo schovej svou prodranou cestič-
ku mezi keři.

• Jen pro zajímavost: pro zakrytí stop před pso-
vodem se doporučuje kličkovat, protože jej to může 
zmást – nebude si jistý, zda pes kličkuje kvůli stopě, 
nebo kvůli tomu, že tvou stopu ztratil. Pokud je to 
možné, pohybuj se v klidu – při běhu se člověk víc 
potí, takže víc smrdí a psovi tím zjednodušuje práci. 
Také prý funguje přejít přes čerstvě zoranou (nebo 
ideálně pohnojenou) půdu, protože výrazný zápach 
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pole může překrýt stopu a pes se v ten moment ztratí, 
na tom se ale odborníci neshodnou.

Pokud si chceš přečíst víc o tom, jak přežít, podívej 
se na příručku k přežití (je k dostání i jako mobilní 
aplikace). Je sice anglicky, ale je tam spousta obrázků 
a použil jsem ji i pro sepsání tohoto textu: 
http://vpr.red/survivalManual

Neznámé šifry a jak na ně
Nejprve si prozradíme řešení šifer z minulého dílu. 
Šifra pro nejstarší skrývala odpověď DESET. Stačilo 
přečíst pouze velká písmenka vyskytující se ve zprá-
vě. 
U mladších stačilo přečíst celou zprávu pozpátku. 
Řešení tedy bylo: Tábor už se blíží. Už máte hotovou 
postel a bedničku?
Šifra pro starší do stupňů (6.–9. třída)
Prubnem Morseovku?
Petr votočil hlavu: „Kudyma teď pudem? Jeho přítel 
neví: „Jsme tutáč mimo!“ „Měli bychom signalizovat.“ 
„Máš pitomej ksicht,“ řekl naštvanej přítel vzápětí. 
„Prubnem morseovku – ťučka, ťučka…“ 
Šifra pro mladší (1.–5. třída)
K,dnoehcohnyítdívžaázdanjéíhcoe.
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Otázky ze života klubovny
Pomeranč vyhrál bodování sedmkrát, ale jeho hrneč-
ky máme v klubovně „jen“ čtyři – přeci jen si nějaké 
ponechal.
V březnu zkuste vypátrat z jakého roku je nejstarší 
kronika, kterou v klubovně máme.
Odpovídejte Samaře.

Odpovídejte Samaře.

Cestopis z Bulharska 
Středa 23. 8.

Ráno nám všem drkotaly zuby. Brzy jsme zjistili, že 
oprávněně. Ve většině lahví s vodou se vytvořily ledo-
vé kostky, které zlověstně chrastily. Na stanech byla 
námraza. Nakonec se ukázalo, že ku prospěchu věci, 
neboť led šel olámat a stany byly suché rychleji, než 
v předchozích dnech. Po snídani jsme vylezli sto (výš-
kových) metrů zpět na hřeben a pokračovali.
Krajina se výrazně proměnila. Oproti předchozím 
strmým srázům a skalním masivům nyní převažují 
široké pláně a rozlehlé zelené louky protkané 
množstvím potoků. Mírně klesáme podél jednoho 
z nich, míjíme krávy, které má pod palcem pasáček 
s koněm. Při obědě potkáváme pár s obřími batohy, 
podle kterých na dálku odhadujeme, že se jedná 
o Čechy. Naše domněnka se záhy potvrzuje. Vyměníme 
si pár slov o tom, kde jsme spali, a tipy na zdroje vody, 
pak pokračují svou cestou. Prý zvažují, zda sklesají 
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k Rilskému monastýru. Poté nás míjí několik běžců, 
které jsme potkali už ráno, jak se vrací ze svého 
tréninku. 
Pozvolné stoupání skrz zeleň zanedlouho přejde 
v prudší kopec. Motivujeme se svačinou na vrcholu 
a supíme vzhůru. Nahoře se nám naskytne výhled na 
ohromnou přehradu, kam se zítra plánujeme podí-
vat. Spolu s tímto výhledem však zříme i o něco vyšší 
sousední kopec, kam značka pokračuje. Svačinu tedy 
odložíme na nový vrchol. Prosupíme kolem několika 
býků, kteří nám stojí v cestě, a na vrcholu konečně 
svačíme. 
Cesta dolů vede po velmi ostrém hřebeni, který je 
opatřen železnými tyčemi a lanem, aby byl schůdněj-
ší. Scházíme dolů. Pak se ozve několik výkřiků a cosi 
padá ze srázu dolů po kamenném poli. Všichni živí, 
je to Sářin batoh. Pád přežil důstojně, jen taveňák na-
páchal trochu škody. V údolíčku stavíme stany a po-
sloucháme křik bači, který shání stádo krav. Jedna se 
evidentně zatoulala, protože její žalostné bučení nás 
provází celý večer. Po jídle hrajeme Bang, než nás tma 
a zima zažene do spacáků.

(zapsala Eliška)

Šestiúhelníky
do 5. třídy

Před sebou vidíš pole z šestiúhelníků, pod nímž jsou 
umístěny jeho části. Tvým  úkolem je, části do pole 
rozmístit tak, aby ti žádná část nezbyla a aby bylo celé 
pole zaplněno. Příklad správného zaplnění vypadá 
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takto: 

Kdo ukáže správně vybarvené pole Štěpánovi, do-
stane nějaký ten bod do bodování.



Jenda (799 790 244)
Pomeranč (720 358 010)
Samara (733 210 214)
Vosa (720 368 688)

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

Kontakty:
(Kontakty na Májku a Sáru najdete u mladších)


