Pejsek štěká. . .
Haf! Haf! Haf!

draci poletí tak vysoko, jak
to jen půjde!

Podzimky jsme letos strávili u Tey na chatě v Bežerovicích. Počasí nám přálo, okolí bylo krásné, nechybělo vyřezávání dýní, a dokonce jsme si nabatikovali trička (či v Ažině případě mikinu). Koukal jsem, že
trička se všem moc povedla!
A nezapomeňte se v galerii
na webu podívat, (nejen) jak
vám řádně strašidelně svítily dýně.

Haf! Haf! Haf!

Na oddílovkách se letos
vydáváme jakožto Mrakoplaš se svým Zavazadlem
z Myslícího hruškovníku
prozkoumávat Zeměplochu.
Studia magie nám sice tak
úplně nevyšla, to nám ale
nebrání zkoušet si všemožná povolání a objevovat taje a krásy této placaté planety, kterou na svých záHaf! Haf! Haf!
dech nesou čtyři sloni stojící
na
krunýři obrovské želvy
Štěkám vše nejlepší Sáře,
A’tuin,
jež poklidně pluje
Štěpánu P. a Vítkovi!
vesmírem.
Haf! Haf! Haf!
Haf! Haf! Haf!
V listopadu nás čeká Dra-

kiáda. S výrobou draků začneme už na čaji 26. listopadu, dodělávat a pouštět je
budeme 27. v sobotu. Snad
nám bude foukat a všichni

Je sice teprve listopad, ale
myslím, že neuškodí připomenout si, co je to takový dárek do tomboly, kterou máme na Vánoční vý2

pravě. Takový dárek do tomboly by měl být ručně vyrobený a nijak neoznačený
či podepsaný. Na výpravě
potom všechny dárky schováme pod náš stromeček,

postupně si je losujeme a
po rozbalení hádáme autora. Věřím, že všichni vymyslíte a vyrobíte něco parádního.
Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
2. 11.
9. 11.
16. 11.
23. 11.
26. 11.
27. 11.
30. 11.
7. 12.

Družinové schůzky
mladší a střední:
starší:
Oddílová schůzka
Družinové schůzky
Oddílová schůzka
Čaj
Drakiáda
Družinové schůzky
Oddílová schůzka

(16.30—18.30)
(18.30—20.30)
(16.30—19.00)
(16.30—19.00)
(16.00—19.00)
(16.30—19.00)

A dále?
10. — 12. 12.
14. — 16. 1. 2022
26. 2. 2022

Vánoční výprava
Bruslení a hra po Praze
(v pátek nejspíš pouze Čaj)
Výroční výprava
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Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

svátek 17. 11., tak si nezapoNepřijde vám, že ten čas meňte udělat čas! Jak už nástrašně letí? Před chvílí tu zev napovídá, vemte s sebou
byl říjen a už tu máme lis- i rodiče a sourozence, at’ potopad! A za chvíli už je tu znají, jak to u nás vypadá a
i prosinec! Tak si nezapo- můžeme něco společně podmeňte zapsat všechny akce niknout. Zatím vám prozrado kalendáře, at’ vám žádná dím jen to, že se vydáme vlaneuteče, když to tak rychle kem někam za Prahu.
letí.
Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Toničce!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
V listopadu nás čeká výprava s rodiči, a to na státní

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Co budeme dělat my menší?
4. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
25. 11.
26. 11.

Schůzka
Schůzka
Výprava s rodiči
Schůzka
Schůzka
Čaj

(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(16.00—18.00)

A dále?
10. — 12. 12.
14. 1.
15. 1.

Vánoční výprava
Čaj
Výprava do Zoo
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Štěně
Pomíchané důkazy
V detektivní kanceláři se nám pomíchaly důkazy. Dokážete
najít, který otisk prstu patří pachateli, abychom ho mohli
usvědčit? Odpovídat můžeš jak Mikuldovi, tak i přes e-psa
na vpr.red/e-pes.
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Jednodenní? Výprava
V sobotu 9. října jsme se vydali na další letošní výpravu. Pro
hrstku odvážných začala ale už v pátek po čaji a tudíž byla
vlastně dvoudenní. Kdo chtěl, mohl přespat v klubovně.
Před spaním jsme se připravili na nadcházející dobrodružství a pustili si na projektoru příběh o Tintinovi s názvem
Krab se zlatými klepety.
Ráno už na nás před klubovnou čekal i zbytek dětí a společně jsme se vypravili k Hostivařské přehradě. Ráno bylo
chladno, ale Tintin potřeboval pomoci a tak jsme nezaháleli. Hned na začátku jsme mu pomohli posbírat indicie a
zjistit, kdo ukradl žezlo krále Otakara. Vyzkoušeli jsme si
také, jak se cestuje různými dopravními prostředky, a vylovili jsme i diamanty madam Castaﬁore. Na oběd jsme
dorazili ke krásnému dřevěnému molu, skvělé místo na posilnění. Na pláži u mola jsme došli až ke spadlé hvězdě.
Tintin ji viděl spadnout z Velkého vozu. Nebylo to vůbec
snadné, jeden z dvojice vždy přišel o zrak a ten druhý ho
musel navigovat.
Všechno nakonec dobře dopadlo a my jsme si od Belgického království vysloužili glejt za odvahu a taky něco
dobrého na zub. Ještě chvíli jsme si hráli u ústí Botiče do
přehrady, pak už ale bylo na čase vyrazit zpátky ke klubovně, za rodiči.
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Park Lannova
oddílová místa
Oddílovým místem, na které se společně podíváme v listopadu, je park Lannova. V tomto parku totiž trávíme společně s malými Vpřed’áky všechny schůzky za hezkého a
teplého počasí. Park se nachází kousek od klubovny mezi
ulicemi Lannova, Nové mlýny a nábřežím Ludvíka Svobody. Jeho rozloha je zhruba 3 000 m2 .
Svou dnešní podobu získal park po rozsáhlé modernizaci v roce 2008. Předtím byl tento prostor zanedbaným
pražským koutem se zbytky dětských hřišt’, rozpadlými lavičkami a rozbitými plochami asfaltu. Po pracích trvajících
čtyři měsíce, na kterých se podle dostupných informací podílelo osmnáct ﬁrem, dostal park nový vzhled. Dokonce za
něj získal ocenění Park roku 2008. Pro naše schůzky je na
parku po proměně nejpodstatnějších několik věcí. Předně
to, že je oplocený a nesmí tam psi, což znamená, že nám
míče neutíkají do silnice a nehrajeme si v „minovém poli“.
Dále máme k dispozici pítka a záchod, což při našich
schůzkách bohatě využíváme. V parku Lannova lze dále
najít i basketbalové hřiště, posilovací stroje nebo šachové
stolky. Městská část v prostoru také občas pořádá různé
hudební a jiné akce.
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Doufám však, že všichni malí Vpřed’áci si pamatují především různé hry a dobrodružství, která v parku zažíváme.
Kdo si vzpomene alespoň na jednu věc, kterou s oddílem
v parku zažil a řekne ji vedoucím (nebo ji odevzdá přes
e-psa na vpr.red/e-pes), dostane body do bodování.
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Pejsek
Zlatá ulice
Staré Město, jemuž jsme se věnovali už v minulém čísle
Pejska, ještě v tomto díle neopustíme. Nachází se v něm
tolik průchodů a zákoutí, že by se po nich dalo procházet celé hodiny; ostatně dokonce tady funguje také několik Vontských spolků po vzoru knížek o Stínadlech. Tu a
tam narazíte na nějakou jejich vývěsku, kde si zanechávají
množství tajných vzkazů, nebo na žlutý špendlík či ježka
v kleci, nakreslené na jednu ze staroměstských zdí. Jednou z nejmalebnějších uliček, které v centru Prahy najdete,
je dlouhá ulička nesoucí název Zlatá. Ale pozor, nejedná
se o tu „Zlatou uličku“, na kterou čekávají turisté dlouhé
fronty na Pražském hradě! Tahleta vede od kostela svatého
Jiljí na Starém Městě až na Anenské náměstí k divadlu Na
Zábradlí a potkáte tu nanejvíš jednoho člověka, a to když
na něj budete mít štěstí. Ulička se klikatí skrz 2 brány a
2 branky, několikrát ji přemostí i nějaký z okolních domů a
na jednom z plácků najdete i, bohužel zamčené, dveře do
tajné zahrady. Zkuste si ji projít celou od Jiljí až na Anenské
náměstí (nebo obráceně) a uprostřed se zastavte na dlážděném plácku se dveřmi do tajné zahrady (je to na nich
napsáno). Na dvorku, na němž stojíte, roste jeden ovocný
strom. Co na něm roste za ovoce? Odpověd’ řekněte Štěpánovi nebo ji pošlete přes vpr.red/e-pes.
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Chybí vám na táboře vaše oblíbená večeře? Máte úžasný
recept na pomazánku, který se ve vaší rodině dědí
z generace na generaci?
Máte tip na úžasně jednoduché a přitom tak chutné jídlo?
Sem s nimi!
Náměty posílejte na vpr.red/e-pes! Na konci roku společně
vybereme nová jídla do táborového jídelníčku!
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VV1
KPZ
OMG
oddílové zkratky a další
užitečné informace najdete na
vpr.red/rodice
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Pozdravy z Ameriky
Milí Vpřed’áci, mám za sebou další měsíc v Americe. Už
jsem si docela zvykla na místní způsob života, ale stejně
se už moc těším domů. Největším zážitkem října pro mě
byly určitě podzimní prázdniny, v rámci kterých jsme jeli
na „roadtrip“ okolo Velkých jezer.

První zastávku jsme měli v Chicagu. Strávili jsme tam tři
dny a ani ty mi nestačily na to, abych si zvykla na ty neskutečně vysoké budovy všude okolo mě, neustále jsem se
musela dívat nahoru. Dále jsme pokračovali kolem jezera
Michigan až k městečku Mackinaw, ze kterého jsme se přívozem svezli na ostrov Mackinac. Na ostrově nemají žádná
auta, zato zachovalé staré domky, takže člověk se cítí jako
14

v minulosti. Hotel, ve kterém jsme spali, měl navíc nádherné lobby s křesly a krby, kde jsem si mohla v klidu číst.
Z ostrova jsme jeli na sever mezi Michiganským a Huronským až k Hořejšímu jezeru. Cestou jsme se stavili v písečných dunách a na vyhlídkách. Bylo to tam (skoro) tak hezké
jako v okolí tábora.
Dnes je také Halloween a čeká mě tradiční americké koledování, na které se moc těším. Půjdu za Pipi Dlouhou
punčochu a doufám, že dostanu hodně sladkostí. Ve škole
mě dost moří s úkoly, jeden týden jsem s nimi dokonce
strávila 17 hodin jen od pondělí do pátku, ale alespoň jsou
z předmětů, které jsem si sama vybrala. Věřím, že pro vás
vedoucí připravili skvělou celoroční hru, kterou si užijete.
Chybíte mi!
Esterka

Ze života Mrakoplaše
výňatek z knihy Lehké Fantastično
Před námi se v prostoru převrací naprosto neovladatelná bronzová skořepina Mocného poutníka — prastaré
vesmírné lodi. V tomto okamžiku dokazuje Mocný poutník, že at’ si říká kdo chce co chce, něco takového jako
volný pád skutečně existuje.
Uvnitř lodi je Dvoukvítek, první zeměplošský turista. Několik minulých měsíců strávil průzkumem Zeměplochy a
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ted’ ji spěšně opouští v rámci pokusu, který byl úspěšný na
tisíc procent.
A navzdory všemu, co ukazuje, že by Dvoukvítek mohl
být i posledním zeměplošským turistou, obdivuje nádherný
výhled.
Asi dvě míle nad ním se vesmírem řítí Mrakoplaš — čaroděj, oblečený v něčem, čemu na Zeměploše říkají skafandr. Představte si potápěčský skafandr navržený mužem,
který v životě neviděl moře. Před šesti měsíci byl Mrakoplaš
docela obyčejný nedostudovaný čaroděj. Pak potkal Dvoukvítka, který ho za neuvěřitelný plat zaměstnal jako průvodce a společníka. Většinu následujícího času pak trávil
tak, že po něm stříleli, terorizovali ho, pronásledovali, že
bez naděje na záchranu visel na vysokých stromech, skalách a jiných místech, nebo z nich, právě jako v téhle chvíli,
padal.
Mrakoplaš neobdivuje své okolí, protože mu před očima
probíhá celý jeho uplynulý život a překáží mu ve výhledu.
Právě začíná chápat, proč je tak důležité nezapomenout
helmu, když si oblékáte skafandr.
Zrovna když jeho minulý život právě doběhl k zajímavým
historkám z doby, kdy mu bylo patnáct, najednou zjistil, že
dál neumírá, ale visí hlavou dolů na vysoké borovici.
Na zem se dostal velmi jednoduše. Nekontrolovatelně se
zřítil z větve na větev, až nakonec přistál hlavou napřed
v hromadě borového jehličí. Zůstal tam vyčerpaně ležet,
lapal po dechu a přál si, aby byl býval v minulosti lepším
člověkem.
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Šifry, Šifry, Šifry!
A máme tu další šifru, se kterou se mnozí z vás setkali na
táborovém pokladě, a tou je „třetí oddílová“ šifra. Zašifrovaný text vypadá třeba takto:
FSPY DSLESHC RM „3P2“
Třetí oddílovou šifru poznáme tak, že se za textem nachází v uvozovkách trojka, za ní písmeno P nebo L a číslo
určující posun abecedy (v našem případě 2). Abychom šifru
rozluštili, tak je třeba si napsat abecedu (bez CH) a pod
ní posunutou abecedu. Pokud máme zadané písmeno P,
abecedu budeme posouvat doprava, pokud máme zadané
písmeno L, abecedu budeme posouvat doleva. V našem případě posuneme abecedu o dvě písmena doprava:

Zprávu rozluštíme tak, že se podíváme na písmenko ze
zprávy v posunuté abecedě (ta dole) a místo něj napíšeme
písmenko z neposunuté abecedy (ta nahoře). Písmenko F
odpovídá písmenu H, písmenko S odpovídá písmenku U.
Takto pokračujeme dále až dostaneme text HURA FUNGUJE
TO.
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Pro mladší (do 5. třídy včetně)
Tvým úkolem bude rozluštit třetí oddílovou šifru a řešení
ukázat Pomerančovi (nebo mu to poslat přes vpr.red/e-pes):
C EQ VCMJNG EVXTVC QFFKNQXC UKHTC? „3L2“

Pro starší (od 6. třídy včetně)
Ke třetí oddílové šifře mě mnoho chytrých rad nenapadá.
Vždycky je ale dobré luštit zprávu ve dvou. Jeden diktuje
zašifrovaný text a zapisuje rozšifrovaný text, druhý s pomocí napsaných abeced diktuje, jaká písmenka zaměnit za
jaká.
Tvým úkolem bude si najít kamaráda, rozluštit s ním třetí
oddílovou šifru a řešení ukázat Pomerančovi (nebo mu to
poslat přes vpr.red/e-pes):
AJ IATZ XJ YT QJUJ YFMSJ AXJHMST XJ UFP EIF
GDY XSFISJ „3L5“

Příprava na zimu
origami

Listopad je tu a zima se neúprosně blíží. Všechna zvířata
se připravují na čas, kdy shánět si potravu nebude jednoduché. Mezi ně patří i liška, kterou si v dnešním čísle Pejska
vyrobíme z papíru. Komu se liška podle návodu níže povede, necht’ ji pošle na e-psa (vpr.red/e-pes) nebo ukáže na
schůzce Tee. Body do bodování ho určitě neminou!
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Vedoucí starších:
Eliška: 728 467 049
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214

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
20

