Pejsek štěká. . .
Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Jako by člověk, nebo tedy spíš pes, jednou zaštěkal — a prázdniny jsou fuč.
Aspoň ale máme zpátky oddíl! Každý týden nás čekají schůzky a každý měsíc i
nějaká ta výprava. A jelikož
to loni nevyšlo, tak snad i
divadelní festival! Doufáme,
že letos už nás nic nezastaví,
a opravdu se budeme každé
úterý potkávat. . .

S příspěvky je to letos
trochu složitější. Vám, kdo
jste loni zaplatili celý rok,
se platba na první pololetí
převedla a zbývá vám tedy
zaplatit pouze pololetí druhé. Pokud jste platili pouze jedno pololetí, tak od vás
příspěvky za první pololetí potřebujeme. Ty jsou letos
400 Kč na pololetí a 800 Kč
na rok, a moc prosíme, přineste je co nejdříve.

Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Z Malého Vpředu máme letos nově příchozí dva,
Aničku a Nýma! Snad se
vám u nás u velkých bude
líbit stejně, jako u malých.
Menší změny nastaly i u vedoucích, Ester a Julinka nyní sbírají zkušenosti v zahraničí, zato se k nám připojil
Kryštof!

Na táboře nám letos sice hodně pršelo, ale stejně
na něj vzpomínáme hlavně
v dobrém. Pokud si chceš také osvěžit pamět’ (nebo se
pokochat tím, jak nám bylo), fotky z našeho mexického dobrodružství najdeš na
vpr.red/tenedores.
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Haf! Haf! Haf!
Pokud jste tak ještě neučinili, zapište si prosím do
kalendářů termín letošní výpravy na Vraní skálu, která
se uskuteční v neděli 19. září. Ještě před ní nás navíc
v pátek 17. září od 16 hodin čeká čaj! Doufáme, že
dorazíte v hojném počtu —
zvlášt’ vy, co vám chybí bedny a postele. Termíny dalších výprav zveřejníme nejspíše v příštím Pejskovi.

Haf! Haf! Haf!
Za prázdniny štěkám vše
nejlepší Pepě, Ele, Elišce, Esterce, Jendovi, oběma Emmám, Kryštofovi a
Vildovi! A jen za září je
vás skoro tolik, jako za celé prázdniny — hodně štěstí
zdraví štěkám Aiše, Aže, Didimu, Edovi, Janě, Tee a Samaře! Všem hlavně to zdraví.
Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
14. 9.
17. 9.
19. 9.
21. 9.
5. 10.

Oddílová schůzka
Čaj
Výprava na Vraní skálu
Oddílová schůzka
Oddílová schůzka
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(16.30—19.00)
(16.00—19.00)
(16.30—19.00)
(16.30—19.00)

Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Toto ale rychle uteklo! Je
tu nový školní rok a s ním
přichází i nový oddílový rok,
ve kterém nás čeká spousta radosti na schůzkách a
výpravách. Kdybyste se ale
chtěli obrátit za prázdninami a táborem, tak se na
webu můžete podívat na fotky a zavzpomínat si.

Letos je to s příspěvky
trochu složitější, a tak vás
odkážu na štěky starších,
kde naleznete podrobnosti.
Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Štěkám všechno nejlepší k
narozeninám Mikuldovi!
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
2. 9.
9. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
23. 9.
30. 9.

První schůzka
Schůzka
Schůzka
Čaj
Výprava na Vraní
Schůzka
Schůzka

(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(16.00—18.00)
(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
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Štěně
Vraní skála
oddílová místa
V této rubrice budeme společně během celého oddílového roku objevovat místa, se kterými je náš oddíl spojen.
Třeba tím, že tam každý rok jezdíme na výpravy. Vždy během září se koná tradiční výprava na Vraní skálu, proto
začneme naše putování po oddílových místech právě tam.

Vraní skála se nachází nedaleko obce Zdice, ve které naše
výpravové putování vždy začíná. Skála patří mezi chráněné
přírodní památky a tvoří ji čtyři buližníkové bloky vysoké
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přes 20 metrů. Vrchol Vraní skály se nachází 536 metrů
nad mořem. Skála bývala hojně vyhledávaná horolezci, ale
od roku 2003 už tam žádné horolezce kvůli zákazu Správy
CHKO Křivoklátsko nenajdeme. To nám však vůbec nevadí, protože na vrchol lezeme raději po turistické značce
a trochu horolezeckým výkonem je pro nás až posledních
pár metrů, kde nám s tím pomáhají vytesané schody a železné zábradlí. Nahoře je krásný kruhový výhled na Český
kras, Brdské hřebeny a Křivoklátsko, na nejzajímavější body
v okolí jsou namířena kovová kukátka. Pro nás je také místem, kde se každoročně všichni fotíme.
Během posledních let, kdy je výprava jednodenní a chodíme na ni společně velcí i malí Vpřed’áci, zažíváme po
cestě rozličná dobrodružství s různými známými postavami.
Kdo to bude tentokrát? Nechte se překvapit. Mohli byste si
ale zkusit vzpomenout alespoň na jednu skupinku postav,
která nás po cestě na Vraní skálu v posledních letech provázela. Pokud si nemůžete vzpomenout, nebo jste na Vraní
skále s námi ještě nebyli, zkuste se podívat na fotky na
oddílovém webu. Napovím vám, že nejlíp poznatelné postavy najdete na fotkách z oddílového roku 2019/2020. Na
každého, kdo řekne vedoucím odpověd’, budou čekat body
do bodování! Odpovídat můžete i pomocí e-psa na adrese
vpr.red/e-pes.
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Pejsek
Maxmiliano a El Pecador
aneb Vyprávění z tábora
Ostřílený Maxmiliano se zrovna vracel z poslední dobrodružné výpravy. Chystal se obohatit svou sbírku bezpečně
uloženou v bankovním sejfu o nejnovější kousky, které na
své cestě získal. Už u vchodu se ale zarazil. Všude krev a
omráčená ochranka. Takhle by banka vypadat neměla. Narovnal si klobouk, vytasil bič a rozeběhl se směrem k sejfům. Dorazil právě včas. I když jsme dělali, co jsme mohli,
nepřátelé v černých kuklách se vraceli do boje stále silnější.
Maxmiliáno s nimi skoncoval raz dva. A pozval nás
k sobě na kávu.
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Ale co se nestalo! Hned po příchodu do Maxmiliánova
bytu tu něco nehrálo. Poházené věci všude kolem a pohřešovaná snoubenka Lucia! Museli jsme hned jednat. Pečlivě jsme prohledali všechny místnosti a dali dohromady
stopy — vedly do městečka Tenedores v Mexiku. Bohužel
Maxmiliana po příjezdu okradli lstiví obyvatelé o všechny
peníze. Nezbylo, než se pokusit zvítězit v býčích zápasech a
získat tučnou odměnu. Maxmiliano nezklamal. S nově nabytým bohatsvím se situace obrátila a s Maxmilianem se
chtěl každý přátelit.

Ten po důkladném proklepnutí najal do svých služeb
Diega, nebot’ nikomu jinému nevěřil. A právem. Postupně
se ukázalo, že celé město ovládá ze zákulisí tajemný El Pecador, a všichni ostatní (včetně šerifky a starostky) s ním
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spolupracují. Zprávy si předávali pomoci šifrovaných inzerátů na veřejné nástěnce. To El Pecador stál za únosem Lucií, kterou se nám nakonec podařilo zachránit z jeho spárů.
Pak šlo všechno ráz na ráz. Lucia nám prozradila, že ona
jediná pomocí svého přístroje dokáže nalézt v jedné z pyramid ukrytých v džungli mocný artefakt, po kterém El Pecador jde. Proto ji taky unesl. Naštěstí se nám podařilo projít
všechny nástrahy a zmocnit se ho jako první. Když vyšlo
najevo, že artefakt nutí všechny v okolí mluvit pravdu, tak
jsme po návratu do Tenedores brzy odhalili, že El Pecador
byla celou dobu barmanka, jež kvůli této funkci dokonce
kdysi zabila vlastního manžela. Maxmiliano a Lucia se tak
mohli s čistým svědomím vydat vstříc dalšímu společnému
dobrodružství, za kterými je artefakt táhl.

Staré židovské město
Některé hry chodíme na oddílovkách hrát na Josefov ke
kostelu sv. Haštala. Po dlouhá léta v tomto území stávala
stará Židovská čtvrt’, nespočet malých měšt’anských domků
nalepených na sebe se spoustou terásek, rozmanitých střech
a stříšek a mezi nimi bludiště z klikatých uliček a úzkých
průchodů. Přesně tahle část města inspirovala i Jaroslava
Foglara, aby začal psát o tajemných Stínadlech v nichž se
pohybují záhadní Vontové. Židovské Město bylo právě takovým místem jako Foglarova Stínadla, nebo omšelá čtvrt’
Prašina v knížkách od Vojtěcha Matochy. Dříve tady bydlela

10

židovská část obyvatelstva, která odsud byla několikrát částečně vyhnána, nebo naopak uzavřena od zbylého města.
Postupem času se z ní stala chudinská čtvrt’, kam se stahovali spíše lidé, kteří neměli dostatek peněz na to, aby
bydleli jinde v Praze.
Koncem 19. století byla tato čtvrt’ téměř celá zbourána
a malé roztomilé uličky byly nahrazeny širšími rovnějšími
třídami. Zbylo po ní bohužel jen několik synagog, radnice
a židovské hřbitovy. Myslím, že nejsem jediný, komu je to
šíleně líto, že už v Praze tuhletu čtvt’ nenajdeme. Alespoň
nám co památka na ni slouží těch několik zbylých budov.
Vyrazte se podívat alespoň na starou radnici a Staronovou
synagogu. Najdete je kousek od zastávky Právnická fakulta
mezi Pařížskou a Maiselovou ulicí. Odděluje je malá ulička
s názvem Červená.
Kdo místo navštíví a dokáže to tím, že řekne Štěpánovi,
kolik je v Červené ulici schodů, dostane ještě k dobrému
zážitku i nějaký ten bod do bodování. Odpovědět jde i pomocí e-psa (vpr.red/e-pes).
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Slimák, kam se podíváš
origami

Letošní prázdniny byly plné slimáků, každý s nimi máme
alespoň jeden zážitek. At’ už se vám povedlo jednoho rozšlápnout v botě, nebo si některý dovolil vlézt až k vám do spacáku a nebo si jich pár pochutnalo na cuketě vaší babičky,
všichni jsme je letos proklínali. To potom takový šnek vedle
těch slizkých potvor vypadal přímo kamarádsky. A protože
si chceme zavzpomínat hlavně na to dobré, tak si jednoho
šneka kamaráda dneska vyrobíme. Budete potřebovat jenom papír a trochu trpělivosti. Komu se podaří šneka podle
návodu níže vyrobit, může ho přinést ukázat na schůzku
Tee, nebo jeho fotku poslat na vpr.red/e-pes. Bod do bodování ho určitě nemine.
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Šifry, Šifry, Šifry!
Na letošním táboře se řada z nás setkala se spoustou zákeřných šifer, které nám daly pořádně zabrat. Aby nás šifry
už příště nezaskočily, tak se na ně společně v Pejskovi podíváme. A budete mít příležitost získat body do bodování!
Jako první se seznámíme s „první oddílovou“ šifrou. Zašifrovaný text vypadá třeba takto:
HRFNUÁUGUEOXJTXX „1.4“
To, že se jedná o první oddílovou šifru, poznáme tak, že
se za textem nachází jednička s tečkou a nějakým číslem v
uvozovkách. Abychom šifru rozluštili, tak si napíšeme několik tabulek se dvěma řádky a čtyřmi sloupci. (Kdyby bylo
za zprávou např. „1.5“, tak bychom napsali sloupců pět u
každé tabulky). Poté začneme písmenka vpisovat do první
tabulky po řádcích. Když nám dojde první tabulka, pokračujeme se vpisováním do druhé tabulky, a tak dále, a
tak dále dokud nenapíšeme všechna písmenka ze zašifrovaného textu:

Poté začneme číst písmenka po sloupcích v první tabulce
a pak v druhé tabulce. . .
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. . . až nám vyjde text zprávy „HURÁ FUNGUJE TO“. Písmena X se do zprávy nepočítají.

Pro mladší (do 5. třídy včetně)
Tvým úkolem bude rozluštit první oddílovou šifru a řešení
ukázat Pomerančovi:
TIRTLŘKÁSÁVPVÍDARNODÍOÁIRLVŠFA
BLPKŘYAOOENXXXXAXXXX „1.5“
Řešení můžeš také poslat přes e-psa (vpr.red/e-pes).

Pro starší (od 6. třídy včetně)
První oddílová šifra se dá vyluštit i bez pomoci tabulek.
Stačí si v textu zprávy správně oddělit písmena - udělat
malou čárku každá 4 písmenka a velkou čárku každých 8
písmenek. Pak už lze zprávu přečíst přímo z papíru tak, že
čteme první písmenko z prvního a druhého chlívečku, pak
druhé písmenko z prvního a druhého chlívečku, a tak dále
dokud nedojdeme na konec zprávy.
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Tato metoda je mnohem rychlejší! Zkus s ní vyluštit tuto
zprávu a řešení ukaž Pomerančovi:
TIRTLŘKÁSÁVPVÍDARNODÍOÁIRLVŠFA
BLPKŘYAOOENXXXXAXXXX „1.5“
Řešení můžeš také poslat přes e-psa (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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