


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Prázdniny zase utekly ja-
ko voda! Čeká nás další
školní rok a s ním i spousta
radosti na schůzkách a vý-
pravách. A letos dokonce
i divadelní festival!

Haf! Haf! Haf!

Vítáme mezi sebe no-
vé tváře z malého Vpředu!
Jmenovitě Markétku, Týnku,
Olíka, Didiho a Marečka.
A řady vedoucích rozšířila
Julinka!

Haf! Haf! Haf!

Příspěvky jsou letos stej-
né, jako byly loni. Činí
600 Kč na celý rok, nebo
300 Kč na pololetí. Prosíme,
doneste nám je co nejrychle-
ji, at’ se nám to netáhne až
do Vánoc, musíme je ode-
vzdat na vyšší místa.

Haf! Haf! Haf!

Chceš si zavzpomínat na
tábor? Cestovní společnost
ISA Travel má vše peč-
livě zdokumentované tady:
vpr.red/isa

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší
všem, kdo měli o prázdni-
nách narozeniny! A že vás
je! Do dalšího roku života
se totiž prekulili Ester, Em-
ma, Eliáš, Anežka a Bar-
ča, Štěpán, Eliška, Kryštof
a Jenda. Všem přeju pevný
krok a modré nebe v dalších
cestách za dobrodružstvím.
Totéž přeju i všem, které če-
kají narozeniny v září, tedy
Janě, Edovi, Aiše, Tee a Aže.
Tak at’ to pěkně šlape. Haf!

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
1. 9. První oddílová schůzka (16.00—19.00)
8. 9. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
15. 9. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
22. 9. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
29. 9. Oddílová schůzka (16.30—19.00)

A dále?
19. 9. Výprava na Vraní skálu
16.10. Čaj (16.00—19.00)
17. 10. Výprava na 50 km, 30 km a pro mladší

28.10.-1.11. Podzimní prázdniny
20.-22.11. Listopadová výprava
11.-13.12. Vánoční výprava
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Tak už jsou prázdniny za
námi a začíná nový oddílo-
vý rok, na který se moc tě-
ším a doufám, že vy také.
Na táboře jsme cestovali po
planetách a ztroskotali jsme
na jedné z nich. Povedlo se
nám ale opravit modul a vy-
razit zpátky na planetu Ze-
mi, kde jsme sehnali pomoc
pro ostatní a všichni se tak
v pořádku vrátili domů.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V Pejskovi letos najdete
spoustu zajímavých věcí, tak
na ně nezapomeňte juknout.
Za některé můžete i získat
body do bodování! Zatím tu
najdete akce jen na září, ale
nebojte, v dalších dílech se
objeví i ostatní akce.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám malé Ester-
ce!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
3. 9. První schůzka (17.00—18.30)
10. 9. Schůzka (17.00—18.30)
17. 9. Schůzka (17.00—18.30)
19. 9. Výprava na Vraní skálu
24. 9. Schůzka (17.00—18.30)
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Štěně
Vesmírné cestování

Určitě tě mrzí, že naše táborové cestování po planetách
skončilo tak brzy. Ale co s tím? Do vesmíru už se asi nedo-
staneme. . .
Aspoň, že v katalogu od vesmírné cestovní kanceláře

máme černobílé obrázky planet, na které jsme měli letět.
Zkus ty planety vybarvit a případně i dokreslit, ukaž svůj
výtvor vedoucím a bod do bodování tě nemine. Vybarvený
obrázek můžeš odevzdat i přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.
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Z(a)tracená planeta očima Malého
Vpředu

Na začátku tábora jsme se vydali se společností ISA Travel
na poznávací zájezd do vesmíru. Cesta se ovšem poněkud
zkomplikovala, když jsme prolétali „Bermudským trojúhel-
níkem“ a my ztroskotali. Naše lod’ byla v troskách. Při ne-
hodě naše posádka bohužel přišla i o navigátora a tak jsme
se v prvních dnech museli naučit, jak na planetě přežít.

Objevovali jsme úrodná pole, kde by se dalo něco pěs-
tovat a následně získávali suroviny. Při té příležitosti jsme
potkali další posádku, která už dříve na planetě ztrosko-
tala. Během prvních dní nám aspoň dokázali poradit na
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co si dát pozor. Vydali jsme se na průzkum okolí a naučili
se chránit před nebezpečími, jako radiační vlna či písečná
bouře. Jedna z radiačních vln nás dokonce zahnala až do
kamenného krytu, kde jsme museli přečkat noc.

S pomocí starších dětí se nám po týdnu povedlo zpro-
voznit záchranný modul a druhá posádka nám zapůjčila
navigátora pro cestu na plantu Zemi. Ač jsme byli už jen
krok od návratu domů, čekala nás ještě nelehká cesta vesmí-
rem. Na té jsme museli zalepit díry v lodi nebo čelit vesmír-
ným pirátům. A každý, kdo s námi vesmírem letěl, vám
poví, že ani takové jezení ve vesmíru není žádná legrace!

7



Ještě z vesmíru jsme poslali zprávu na Zemi, kterou na-
štěstí ISA Travel přijala, takže při přistání už nás očekávali
a pro zbytek výpravy poslali do vesmíru záchranu. Úspěšný
návrat jsme samozřejmě oslavili pořádnou hostinou u ohně.
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Pejsek
Vpřed’áci z minulosti

V této rubrice budeš nacházet staré fotky Vpřed’áků z dob,
kdy byli ještě mnohem menší. Najdeš tu jak fotky těch, které
pravidelně vídáš, tak možná i lidí, co už do oddílu nechodí.
Řekni Štěpánovi jména těch co znáš a za každého uhodnu-
tého dostaneš nějaké body do bodování. Odpovídat můžeš
i přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.
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Pejsek vaří / peče / smaží!
Na letošek jsme si pro vás připravili zbrusu novou rubriku.
Ruku na srdce, všichni milujeme jídlo, je tedy v našem
zájmu umět ho vytvářet!
Začneme zlehka. S nástupem podzimu dozrávají jablka,

tak se dnes podíváme na to, jak upéci jablečný koláč. Kdo
ho podle receptu vytvoří doma a vyfotí se s ním, body do
bodování ho jistě neminou. Fotku odevzdej přes e-psa na
adrese vpr.red/e-pes.

Co budeme potřebovat?

Na těsto:
• 300 g hladké mouky (nebo žitné celozrnné)
• 200 g studeného másla
• 50 ml mléka
• špetka soli

Na náplň:
• 1kg jablek
• 80g cukru
• 2 lžičky skořice
• 60 g rozinek

Dále:
• 1 vejce na potření těsta
• Pečící papír
• Potravinová folie
• Kulatá forma o průměru 29 cm
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Postup:

V míse do mouky nakrájejte máslo, přilijte mléko a osolte.
Vypracujte hladké těsto, zabalte do potravinové folie a dejte
na 30 minut odležet do lednice.
Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky. V mis-

tičce smíchejte cukr se skořicí a s rozinkami. Vyndejte těsto
z lednice, rozdělte na 2 části a z každé vyválejte tenkou
placku. První placku položte na pečící papír do kulaté
formy. Vyskládejte na ni nakrajená jablka, posypte částí
sladké skořicové směsi a rozinkami. Překryjte druhou částí
těsta. Odstraňte přečuhující kousky těsta a vytvořte z nich
zdobení po stranách. Např. vyválejte dva tenké válečky, za-
plet’te je do sebe a zatočte po obvodu koláče. Na závěr po-
mažte vajíčkem, posypte zbytkem cukru se skořicí a pečte
v troubě na 150°C zhruba hodinu.
Dobrou chut’!
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Ester věští

Září jakožto začátek školního roku, bývá pro mnohé plné
změn. Zato je to ideální doba pro napravení vztahů s blíz-
kými. Pokud jste se pohádali s kamarádem, rodičem nebo
sourozencem, ted’ je čas to napravit. Září vám přináší mož-
nost začít s tím, co jste už dlouho chtěli. Například, jestli
chcete vyhrát bodování, není lepší chvíle pustit se do toho
než ted’.

Beran
21. 3. — 21. 4.

Odpočiňte si.

Býk
22. 4. — 21. 5.

Dopřejte si chvíli
sami.

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

Udělejte první
krok.

Rak
22. 6. — 21. 7.

Myslete i na sebe.

Lev
22. 7. — 22. 8.

Nevyhledávejte
zbytečné
konflikty.

Panna
23. 8. — 22. 9.

Nebojte se
říkat ne.

Váhy
23. 9. — 23. 10.

Využijte svoji
energii.

Štír
24. 10. — 22. 11.

Naučte se
uklidnit se.

Střelec
23. 11. — 21. 12.

Nebojte se začít
něco nového.

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

Soustřed’te se na
svoje problémy,
ne na cizí.

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

Uznejte svoje
chyby a učte se

z nich.

Ryby
19. 2. — 20. 3.

Nabídněte pomoc
ostatním.
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Znáš klubovnu?

Tvým úkolem bude se v klubovně podívat na městečko na
plánu a zodpovědět tuto otázku: Jak vypadá dům, za jehož
oknem stojí postava? Když Pomovi řekneš správnou odpo-
věd’, dostaneš pár bodů do bodování. Dům můžeš popsat
i pomocí e-psa na adrese vpr.red/e-pes.

Výprava na Vraní skálu — 2011
retro kronika

Když jsme došli za tmy k našemu tábořišti, překvapilo
nás, že není jako obvykle prázdné. Místo toho tam hořel
oheň a u něj seděli dva neznámí lidé. Ti se nám představili
jako archeologové, kteří hledají sochu Dia a hned nás začali
podezřívat z konkurence. Když jsme jim vysvětlili, že vůbec
netušíme jaká bije, uklidnili se a nabídli nám spolupráci.
Nejprve však musíme ukázat, že jsme toho hodni a hlavně
schopní. Ještě před spaním nás archeologové poslali do lesa
hledat sochy, které nás pomocí svítících tyčinek rozdělili do
družinek.
Ráno jsme se po snídani u ohně dozvěděli první a zá-

roveň nejdelší zkoušku, která prověřovala naši schopnost
pozornosti a nenápadnosti. Každý si vytvořil 30 kartiček
se svým monogramem. Cílem bylo kartičku na někoho po-
ložit tak, aby si toho pět vteřin nevšiml. Další zkouška bylo
nasbírat v krátkém čase co nejhořlavější suroviny z lesa, tak
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aby vydržely hořet co nejdelší dobu. Při takovém žáru jsme
byli řádně vyprahlí a tak jsme se vydali pro vodu. V Hřed-
lích jsme se osvěžili a dozvěděli se, že další úkol bude spjatý
s vodou. Přesněji řečeno se stavbou voru. Při návratu jsme
zuřivě sbírali materiál a když jsme došli k rybníčku, boj
začal. Vory se stavěly nejčastěji ze dvou obřích polen, na
nich se musel převést ešus na druhou stranu rybníku. Po-
tom jsme si šli dát oběd. Následující čas probíhaly hned tři
zkoušky zároveň. Přesnost — házení do terče, síla — držení
se na stromě jen rukama a vytříbenost chuti — poznání po-
slepu daných jídel a jejich zapamatování.
Ráno jsme zahladili tábořiště a pustili se do poslední

zkoušky. Trhání ovoce z chodících stromů. To bylo od ar-
cheologů vše. Za vítězství a dále podle pořadí jsme zís-
kali nejprve části dopisu, který nám archeologové zanechali
s podrobnějším popisem našeho úkolu a potom první indi-
cie o starověkém Řecku, které nám mají pomoci v získávání
artefaktů, které ukazují k soše Dia, v podobě karet. Už byl
ale čas vyrazit domů, a tak jsme se vydali směr vlak.

1978 1988 1998 2008 2018

2011
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Dům U Bílého (Zlatého) beránka
pražské domy

Je možné, že jste se kvůli množství turistů půvabnými
uličkami pražského historického centra nikdy pořádně ne-
prošli. Kdy jindy než v době koronavirové, když jsou staré
čtvrti téměř vylidněné, si tedy udělat krásnou vycházku?

Začněme na Malé Straně u paty Karlova mostu. Tam se
na adrese Míšeňská 10 nachází dům se světle růžovou fa-
sádou a krásným domovním znamením. Před přístavbou
ministerstva financí sdílel jeho dvorek zed’ s Vojanovými
sady, které jsou nejstarší zahradou v Praze, ne-li celých Če-
chách. S domem U Bílého beránka však mají společného
více než jen polohu.
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Eduard Vojan, slavný český herec přelomu 19. a 20. sto-
letí, jehož jméno zahrada nese, v domě s beránkem dlouhá
léta žil. Proslavil se především svým hereckým projevem
postaveným na hlubokém psychologickém prožití ztvárňo-
vané postavy. Náhoda tomu chtěla, že byl tento malostran-
ský dům domovem další výrazné české herecké osobnosti:
Zdeňka Štěpánka, který též patřil k výrazným osobnostem
českého herectví. Věnoval se nejen dramatu — byl členem
souboru Vinohradského divadla — ale i filmu. Nejznámější
jsou jeho role v Bílé nemoci a ve vávrovské trilogii ( Jan Hus,
Jan Žižka, Proti všem).
Pokud Julince řeknete, kolik oken má Dům U Bílého be-

ránka, dostanete pár bodů do bodování. Odpovídat můžete
i přes e-psa na adrese vpr.red/e-pes.

Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010

Vedoucí mladších:
Májka: 725 807 853
Sára: 728 739 631
Týna: 731 755 579
Mikulda: 721 294 254

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