


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Červen je tu a prázdniny
už jsou za rohem. Snad jsme
si to chladné a deštivé poča-
sí vybrali na celé léto dopře-
du a na táboře bude sluníč-
ko. Prosíme o táborové plat-
by a donesení všech potřeb-
ných dokumentů — přihlá-
šek, lékařských posudků, ko-
pií očkováků a kartiček po-
jišt’ovny. Děkujeme!

Haf! Haf! Haf!

V tomto Pejskovi se může-
te dočíst, kterak Eliška a Ze-
lí na své opožděné svateb-
ní cestě na Mallorce využi-
li tábornické znalosti z dru-
žinovek a vyrobili si z ple-
chovek lihový vařič, protože

měli smůlu na státní svátky
a nemohli si po příletu kou-
pit plynovou bombu. To by
člověk nevěřil, jak se jim ho-
dil!

Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Julče, Ton-
dovi, Johánkovi, Pavlíkovi a
Oskimu!

Haf! Haf! Haf!

Přípravy na tábor vrcho-
lí. Všichni už se moc těšíme.
Konečně pryč od obrazovek
do přírody. K ohni a šumící
Zábrdce! K rozlehlým polím
kolem seníku na Kostřici. Už
aby byl červenec.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
1. 6. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
5. 6. Výprava podél Sázavy
8. 6. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
15. 6. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
22. 6. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
29. 6. Odevzdávání

bedýnek
(18.00—19.00)

1. — 23. 7. Tábor
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Tak už jsme se konečně
mohli sejít na schůzce, snad
jste se na ni těšili stejně jako
já!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

První víkend v červnu
spolu po dlouhé době vyra-
zíme na výpravu a to rovnou
na hon za žralokem! Aby

naše zoo byla ještě lepší než
doted’ a chodilo tam ještě ví-
ce návštěvníků než doposud.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Už se nám také blíží tá-
bor tak nezapomínejte posí-
lat přihlášky a peníze, at’ si
společně užijeme tábor.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
3. 6. Schůzka (17.00—18.30)
5. 6. Hon za žralokem
10. 6. Schůzka (17.00—18.30)
17. 6. Schůzka (17.00—18.30)
24. 6. Schůzka (17.00—18.30)
29. 6. Odevzdávání

bedýnek
(18.00—19.00)

4. — 11. 7. Malý tábor
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Štěně
Oddílový slib

Závěrečný článek z rubriky o nováčkovské zkoušce se bude
týkat oddílového slibu. Dozvíš se, jak oddílový slib zní, a
zkusím ti vysvětlit, co zhruba znamená, protože pro tebe
může být trochu nesrozumitelný. Nováčkovskou zkoušku už
letos nestihneme dodělat, protože jsme přišli o velkou část
schůzek. Neuškodí ale podívat se, jak vypadá oddílový slib,
který snad všichni budete skládat příští rok.

Ted’ se podíváme na to, jak slib zní. Znění oddílového
slibu je následující:

Slibuji, že budu žít tak,
abych se za svůj život nemusel červenat,

že neposkvrním svoji čest nesplněnou povinností,
že budu pomáhat druhým, dávat jim radost

a v mysli je mít víc než sám sebe.

Nejspíš ti není úplně jasné, co vlastně slibuješ, pojd’me si
to tedy vysvětlit. Každý Vpřed’ák těmito slovy slibuje, že se
bude chovat tak, aby se za to, co dělá, nemusel stydět. Dále
slibuje, že se bude snažit plnit všechny své povinnosti —
všechny věci, které by měl udělat. Na závěr Vpřed’áci slibují,
že budou pomáhat ostatním, budou se snažit, aby se ostatní
měli hezky a budou na ně myslet víc než na sebe.
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Vodní svět

Na poslední otázku odpověděla správně Esterka. Nejstarší
zoo u nás se nachází v Liberci. Na místě, kde stával pů-
vodně jen zoo koutek s domácími zvířaty a ptactvem, zří-
zený ornitologickým klubem, začala od roku 1904 růst zoo.
Dneska se podíváme do světa vodních živočichů, pro-

tože i ty můžeme v řadě zoo najít. Některá zoo se zaměřují
pouze na vodní živočichy a najdete v nich veliká akvária
nebo dokonce obří vodní nádrže. V nich si pak může ná-
vštěvník prohlédnout vodní živočichy a rostliny. V poslední
době se v takových to zoo objevují i obojživelníci a savci,
kteří žijí v blízkosti vody.
Stejně, jako v tradičních zoologických zahradách, se i ve

vodních světech zabývají ochranou zvířat. Do akvárií jsou
umist’ovány ohrožené druhy a následně se snaží o jejich na-
vracení do volné přírody. Spolu s vědci se snaží o ochranu
oceánů a jeho obyvatel.
První vodní zoo vzniklo v Londýně. V nádržích se pů-

vodně nacházela jen sladká voda. Postupně začala vznikat
další zoo a to zejména na pobřežích oceánů, aby mohly být
nádrže zásobovány mořskou vodou. Do mořské zoo v Chi-
cagu musela být zpočátku dopravována slaná voda vlakem
ve zvláštních nádržích. Dnes už se dají nádrže plnit pit-
nou vodou z vodovodu, která se následně upraví a přidá se
do ní potřebné množství soli, aby měla zvířata co nejbližší
podmínky jejich domácím. V takových zoo dnes najdeme i
hodně velká zvířata jako žraloky, velryby nebo běluhy.
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První mořský svět u nás vznikl v Praze. I když jsou akvá-
ria v místnosti bez oken, zvířatům to vůbec nevadí. V celém
domě se nachází umělé osvětlení, které působí jako sluneční
paprsky a v noci svítí jako měsíc. I u nás v Praze najdeme tři
druhy žraloků. Nejsou to sice ti největší, které si asi každý
z nás představí, ale za to je můžete spatřit na vlastní oči.
Jaké znáte žraloky? A víte, jak můžou být velcí?
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Pejsek
Svatební přechod GR221
aneb netradiční vaření na Mallorce

Na konci září jsme plánovali se Zelím svatební cestu na Lo-
foty, kde jsme doufali, že uvidíme polární záři. Skrze opat-
ření nám nebylo přáno, a tak jsme sáhli do zásobníku po
jiné cestě, kterou jsme měli na seznamu.
Všechno až do přistání na Mallorce probíhalo nečekaně

hladce. S ranním lijákem, ve kterém jsme kousek od letiště
balili plachtičku do batohů, se situace začala poněkud hor-
šit. A vrcholem bylo zjištění, že v sobotu 1. května slaví
Svátek práce i Španělé, takže pečlivě nalezený Intersport
nedaleko autobusového nádraží nás vítal zamřížovanou vý-
lohou. Zavřeno. Do letadla se s plynovou bombou nesmí
a nebylo kde ji koupit. Vypadalo to, že se budeme muset
obejít bez teplých večeří.
Naštěstí nás další batůžkářský pár při čekání na auto-

bus upozornil na to, že lékárny mají otevřeno. A v lékárně
se dá koupit vysokoprocentní alkohol = líh. A z plechovek
Coly z automatu, které Zelí obětavě vypil, se dá vytvořit
lihový vařič. Matně jsme si vzpomněli, že jsme je kdysi tvo-
řili s Márou na družinovkách. Trocha googlení, práce s no-
žem — a lihový vařič byl na světě.
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S napětím jsme očekávali první vaření večeře. Začli jsme
zlehka — bramborovou kaší, kde stačí přivést voda k varu.
Po chvilce zápasení se nám skutečně podařilo rozhořet li-
hové výpary a kaši jsme uvařili! Postupem dní jsme se v za-
palování zlepšovali a vaření večeře bylo nečekané dobro-
družství.
Vaření na improvizovaném lihovém vařiči trvá samo-

zřejmě déle než na plynovém. Délka hoření je předem ur-
čena množstvím použitého lihu, ovšem na neznámou dobu.
Líh není možné v průběhu přilívat, plamen nejde regulovat,
a na závěr nezbývá než počkat, až všechen obsah vyhoří.
I tak jsme si vaření i celý přechod GR 221 ze Sant Elmu až
do Llucu velice užili.
Květnovou Mallorcu velice doporučujeme!
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Výprava na vodu — 2016
retro kronika

Když jsme se všichni v pátek sešli na Hlavním nádraží,
vyrazili jsme na vlak směr Chodov. Cesta byla dlouhá,
ale zkrátili jsme si ji hrami a povídáním. Po přestupu do
druhého vlaku jsme vyčkali asi půl hodiny a byli jsme v
Lokti. Tam jsme se vypravili do vzdáleného lesa, kde jsme
přespali.
Hned ráno jsme vyrazili do kempu pro lodě. Letos jsme

si půjčili i kajak, na kterém se nás spousta vystřídala. Do
ostatních lodí jsme rozdělili posádky, zabalili věci do barelů
a mohli jsme vyrazit na vodu.
Voda nám docela tekla, takže se nám jelo velice dobře.

Oběd jsme si dali u menšího jezu, který jsme poté i sjeli.
Další zastávka byla až u Hubertusu. Protože byla spousta
času a Májčina chata byla už blízko, na chvíli jsme se tam
utábořili. Hráli jsme si ve vodě, váleli se ve stínu a sjížděli
Hubertus stále dokola.
Když už nadešel čas vyrazit, posbírali jsme si věci a hurá

zas na vodu. Cesta byla poměrně krátká, takže jsme tam
byli hned a už zbylo jen odnosit lodě nahoru do kopce k
chatě. Chvíli nám to zabralo, ale zvládli jsme to. Večer jsme
si ještě zašli na vyhlídku a k minerálnímu prameni, který
jsme všichni ochutnali. Po procházce jsme si udělali večeři
a pak už si šli lehnout.
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Ráno jsme se rychle zabalili a vypravili se na poslední
úsek do Vojkovic. Cestou jsme sjeli nějaký ten jez a byli
jsme tam. Tam jsme se naobědvali, vykoupali, pohráli si s
kajakem a odevzdali lodě.
Pak už nás čekala jen dlouhá cesta do Prahy.

1978 1988 1998 2008 2018

2016
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Vpřed’áci z minulosti
A je tu i poslední vydání starých fotografií. Minule byli na
fotkách Eda, Jóňa a Majda. Edu známe všichni a Majdu
většina z nás jakbysmet — než nedávno odjela do Ang-
lie, vedoucovala v Malém Vpředu. Jóňu znáte jen někteří.
Je to starší brácha Mety, kterou většina z vás zná. Cho-
dil do oddílu do roku 2017 a občas nás přijde navštívit na
nějaký z táborů. Vyfotografované poznaly Anička a Pórek.
Předminulé jedince poznala i Anička, nebyla ale v minulém
Pejskovi. Její odpověd’ do Epsa totiž nedorazila. Doufejme
tedy, že nemá náš Epes sklerózu a Aničce gratuluji, že mě
s Esterkou taky poznala. A ted’ můžeme konečně přistoupit
k našim posledním fotografiím! Koho jsem vám tentokrát
nachystal? Na správné odpovědi se mě můžete zeptat na
táboře.
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Ester věští

Červen, poslední měsíc školního roku, je spojený s velkým
stresem z různých testů a podobně. Dále můžeme být ve
stresu z plánování léta. Můžete mít hlavu v oblacích kvůli
všemu, co byste rádi stihli. Snažte se nezbláznit se a dívat
se na vše racionálně. Přeci jen se blíží prázdniny, které si
všichni jistě naplno užijeme.

Znamení jako příchutě zmrzliny

Beran
21. 3. — 21. 4.

Malinová

Býk
22. 4. — 21. 5.

Z vlašských
ořechů

Blíženci
22. 5. — 21. 6.

Lesní plody

Rak
22. 6. — 21. 7.

Čokoládová

Lev
22. 7. — 22. 8.

Mangová

Panna
23. 8. — 22. 9.

Citronová

Váhy
23. 9. — 23. 10.

Vanilková

Štír
24. 10. — 22. 11.

Pistáciová

Střelec
23. 11. — 21. 12.

Maková

Kozoroh
22. 12. — 21. 1.

Jahodová

Vodnář
22. 1. — 20. 2.

Melounová

Ryby
19. 2. — 20. 3.

Šmoulová
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Pejsek vaří, peče, smaží. . .
Děkujeme Ele, Olíkovi, Aničce a Esterce za fotky třepací
buchty! Body do bodování vás neminuly. Dnes se podíváme
na recept na vláčnou tvarohovou bábovku.

Suroviny:

• 250 g polohrubé mouky
• 250 g polotučného tvarohu
• 180 g cukru
• 100 g změklého másla
• 100 ml oleje
• 4 vejce (žloutky a bílky zvlášt’)
• 1 vanilkový cukr
• 1 kypřící prášek do pečiva
• št’ávu z půlky citronu a trochu citronové kůry
• rozinky dle chuti

Postup:

Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme hrubou
moukou. Troubu dáme předehřát na 170 °C. Oddělíme bílky
a žloutky. Z bílku ušleháme s trochou soli sníh. Změklé
máslo rozmícháme s tvarohem a cukrem. Zašleháme olej
a žloutky. Postupně přidáme mouku, vanilkový cukr, št’ávu
z půlky citronu, trochu citronové kůry a rozinky.
Na závěr zlehka vmícháme sníh z bílků, nalijeme do

formy a pečeme asi 50 minut, dokud není bábovka hotová.
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Na fotky vašich výtvorů se budeme těšit jako obvykle na
vpr.red/e-pes.
Dobrou chut’!

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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