Pejsek štěká. . .
Haf! Haf! Haf!

Viděl jsem, že Drakiáda
se velmi vydařila! Nevím,
Tak už tu máme prosinec,
jestli jsem někdy viděl oddíposlední měsíc roku. Nezalové draky létat takhle vysopomeňte, že již tento víkend
ko. A i ti, kteří zas tak vysose koná Vánoční výprava!
ko nedoletěli, byli moc poDoufám, že už máte dárky
vedení!
do tomboly vyrobené (nebo
alespoň vymyšlené) a těšíte
Haf! Haf! Haf!
se tak jako já. Už se mi sbíV prosinci štěkám vše nejhají sliny na cukroví!
lepší Frantovi! Podle mých
záznamů se v prosinci nikdo
další z nás nenarodil. . .

Haf! Haf! Haf!
Poslední schůzku v tomto roce budeme mít 14. prosince, a bude to schůzka vánoční. Určitě si společně zazpíváme i nějaké ty koledy.
Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, který se dá
přinést a není to sopránová zobcová ﬂétna, klidně ho
vezměte s sebou!

A rovnou vám takhle dopředu popřeji veselé Vánoce a št’astný nový rok.
Doufám, že budeme v roce 2022 všichni hlavně zdraví, abychom se mohli nadále
potkávat na schůzkách i výpravách.

Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
7. 12.
10. — 12. 12.
14. 12.
4. 1. 2022
11. 1. 2022

14. 1. 2022
15. — 16. 1. 2022

Oddílová schůzka (16.30—19.00)
Vánoční výprava
Vánoční schůzka
(16.30—19.00)
Oddílová schůzka (16.30—19.00)
Družinové schůzky
mladší a střední: (16.30—18.30)
starší:
(18.30—20.30)
Čaj
(16.00—19.00)
Bruslení a hra po Praze

A dále?
26. 2. 2022

Výroční výprava

Další výpravy doplníme nejspíše v lednovém Pejskovi.
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Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

už máte vymyšlené a vyProsinec! Měsíc plný vá- robené dárky do tombonoční atmosféry a snad i ly. Protože Vánočka se blísněhu, když už začala ta ží! Pokud nevíte, jak takozima. Kdy začínáte zdobit vý dárek vypadá, podívejte
stromeček? A co dopis Je- se na stránky vpr.red/rodice.
žíškovi, psali jste nebo ho Taky vás poprosíme, abyste
teprve budete psát? A co se před výpravou otestovacukroví, už pečete? Přiveze- li PCR testem, at’ si všichni
te nám nějaké na ochutnání užijeme Vánoce bez komplikací.
na Vánočku?
Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Ňaf! Ňaf! Ňaf!
Štěkám všechno nejlepší
V prosinci nás totiž ček narozeninám Lukáškovi!
ká všemi velmi oblíbená VáŇaf! Ňaf! Ňaf!
noční výprava! Doufám, že
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Co budeme dělat my menší?
2. 12.
9. 12.
10. — 12. 12.
16. 12.

Schůzka
Schůzka
Vánoční výprava
Vánoční schůzka

A dále?
14. 1.
15. 1.
26. 2.

Čaj
Výprava do Zoo
Výroční výprava
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(17.00—18.30)
(17.00—18.30)
(17.00—18.30)

Štěně
Výprava s rodiči okolo Budče
V listopadu jsme s sebou na výpravu vzali i naše rodiče a
sourozence, kteří nám často závidí všechna naše oddílová
dobrodružství. Tak se k nám mohli jednou přidat. Vlakem
jsme dojeli do Otvovic, kde nás čekala mlha a mírné mrholení, my jsme se ale nenechali zastrašit a vydali se směrem
na hradiště Budeč. Po cestě jsme potkali královského posla,
který nám sdělil, že nás, královské družiny, vyslal král do
sousedních království, abychom mu přinesli portréty princezen z okolních krajů. V cizích krajích mají divné zvyky,
ale princezny jsme nakreslili a nesli je králi na Budeč.
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Mrholení ustalo a výstup do kopce nás pořádně zahřál.
Na kraji hradiště už na nás čekal král, ale radost z portrétů
vůbec neměl! Vyhnal nás z hradu, že prý se nemáme vracet,
dokud nedoneseme něco opravdu užitečného.

Hned u hradu nás zbloudily bludičky. Museli jsme najít v mlze kousky mapy a sestavit z nich správnou cestu,
abychom věděli kam dál jít. Naštěstí jsme bludičkám unikli
a mapy složili správně, i když to některým dalo trochu zabrat. Josefův tatínek nám mezitím rozdělal oheň a tak jsme
si mohli dát oběd hezky v teple. Pak už ale bylo na čase porozhlédnout se po okolí, co bychom jen králi mohli donést.
U věštkyně jsme rozluštili informaci, že za Stříbrnými horami hlídají kouzelný kámen tři hipogryfové. Naštěstí to
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k nim nebylo daleko. Cestou jsme si ještě vyrobili meče,
abychom na ně nešli s prázdnýma rukama. Výroba nám
zprvu připadala hodně složitá, ale nakonec jsme zjistili, co
máme dělat a dokonce jsme si i mezi družinami navzájem
kradli lepší meče, aby byla naše družina nejlépe vyzbrojená.

Přes devatero řek jsme došli k hipogryfům, přemohli je
a získali magický kámen, který králi pomůže vyhrát každý
boj. To krále obměkčilo a přijal nás zpět na svůj dvůr. Úkol
jsme tedy úspěšně splnili a na zastávku do Okoře to byl jen
kousek. U zastávky jsme se ještě všichni společně rozloučili
a pak už nás čekala jen cesta domů.
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Sázavka
V prosinci — doufejme, že to situace dovolí — se vydáme
společně oslavit oddílové Vánoce na Sázavku. Sázavka je
bývalý drážní domek, který používáme jako chatu na vícedenní výpravy. Dům patří skupině Čtrnáctka a jezdí tam
tedy i jiné oddíly z naší skupiny. O chatu se také společně
staráme, zhruba dvakrát ročně tam jezdí vedoucí a instruktoři z celé Čtrnáctky na brigádu, během které provádějí
různé opravovací a udržovací práce. Například během roku
2020 jsme na kůlně u chaty postavili novou střechu z vlastnoručně vyrobeného krovu.

Chata se nachází v lese u železniční trati mezi zastávkami Sázavka a Světlá nad Sázavou – Josefodol. Žádné
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bezprostřední sousedy chata nemá, a proto nevadí, když
jsme občas během našich výprav trochu hlučnější. Nedaleko domku se nachází hájovna a také ohrada s lesní zvěří,
kam chodíme obvykle během soboty na výlet.
S našimi oddílovými Vánocemi je kromě chaty Sázavky
spjatá dlouholetá tradice, které říkáme krmení hrocha. Zvládneš odhalit, co se za tímto tajemným názvem skrývá? Pokud ano, řekni to na schůzce vedoucím, nebo pošli odpověd’ přes e-psa a body do bodování tě neminou. Ještě ti
napovím, že správnou odpověd’ můžeš najít na oddílových
webových stránkách v sekci pro rodiče (vpr.red/rodice).

Poškozený důkaz
Všem detektivům se někdy stalo, že se jejich pracně získané
důkazy nějak poškodily. Tentokrát se nám stalo, že máme
jenom půlku podobizny hledané podezřelé. Dokážeš jako
správný detektiv domyslet zbytek? Dokresli druhou část podobizny (můžeš ji poté i celou vybarvit) a ukaž ji vedoucím,
nebo svůj výtvor pošli přes e-psa na vpr.red/e-pes.
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Pejsek
První sníh je tu
origami

Nastal prosinec a s ním chladné počasí. Dokonce napadl
i první sníh, a nejen na horách. Představte si žít v takové
zimě celý rok, jako to mají třeba někteří tučňáci. Právě tučňáka si v dnešním čísle zkusíme vyrobit z papíru. Komu se
to podaří podle návodu níže a výsledek pošle, nebo ukáže
Tee, dostane nějaké body do bodování. Tak hodně štěstí.
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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!
14
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Víte co je to Fata morgána?
Já už jo!
V minulém Pejskovi jsme se vydali do Zlaté ulice na starém
městě. Ptal jsem se jaký tam roste ovocný strom. Na plácku
je skupinka různých listnáčů a o jednom stromku jsem byl
přesvědčen, že je to citrónovník. Šel jsem tam k večeru koncem babího léta a hledal jsem, na co se vás zeptám. Počítal
jsem lampy, četl si nápisy na stěnách a najednou zvednuv
hlavu vidím na plácku před sebou růst citrónovník. Při letmém osvětlení nedalekou pouliční lucernou jsem na stromě
viděl malé citrónky. I tuze jsem byl nadšen, zaradoval jsem
se a moje otázka pro vás byla jasná! Vy jste ho ale nikdo
nenašel, tak jsem dost znejistěl a šel se do Zlaté ulice zase
podívat. Na stromě jsem už nenašel žádné plody a vůbec
jsem začal pochybovat o tom, že strom někdy plodil nějaké
citrusy. Ovocnáč to asi je, ale ledva ted’ zjistím jaký. Nevím
jestli to byla nějaká kouzelná vidina, nebo jestli jsem vám
chtěl tak moc ukázat něco nevídaného, že jsem to našel i
když to tam nebylo, každopádně i kdyby to skutečně citrón
byl, ted’ pro vás nešel poznat. Všem se vám omlouvám a
Aničce, Oskimu i Róze samozřejmě připisuji body, jež jim
náleží. Jestli jste tam ještě někdo byl, tak se ozvěte.
A my jdeme dál! Z Anenského náměstí vede kromě Zlaté
ulice i ulice Stříbrná. Je to opravdu uzounká a krátká ulička.
Na zdích domů ohraničujících ulici visí různé cedulky a
fotograﬁe. Jaké události kolemjdoucím připomínají? (Stačí
napsat třeba „důležitá data pátého století před Kristem“,
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nemusíte vše rozepisovat. Ale kdo je větší, tak si to rozhodně doporučuju přečíst.) Odpovídat můžete samozřejmě
bud’ přímo mně, nebo na vpr.red/e-pes.
Hezké Vánoce!

Pozdravy z Ameriky
Milí Vpřed’áci, sama se divím, jak rychle další měsíc utekl.
Už jsem tady tři a půl měsíce! A navíc za dva týdny letím na
Vánoce domů. Musím říct, že mi chybí snad skoro všechno,
co je české. Hlavní událostí listopadu je pro Američany Den
díkůvzdání. V mé rodině se jednalo o velkou rodinnou večeři. Tradičně se peče krocan, nádivka, koláče a mnoho
dalšího. Jídlo samostatně bylo výrazně lepší, než jsem čekala. Tedy až na „sweet potato casserole“, to je, pokud jsem
správně pochopila, dezert, připravený z pravděpodobně dušených batátů se skořicí, spoustou cukru a marshmallowny.
Bylo to neskutečně sladké, takže ostatní chutě moc nevynikly. Protože se Den díkůvzdání pojí s prázdninami délky
přibližně našich podzimek, jsme na víkend vyjeli na sever
lyžovat. Počasí je zatím dost mírné, takže všechen sníh byl
umělý a otevřené jen dvě sjezdovky, ale stejně jsem si po
téměř třech letech lyžování moc užila. Vzhledem k tomu,
jak severně jsme byli, konkrétně jen pár desítek kilometrů
od Kanady, jsem taky viděla kousek Aurory Borealis, což
byl zážitek.
Mimo to mi také ve škole začaly tréninky běžkování. Jak
jsem už zmínila, máme zatím dost mírné počasí, takže ne17

sněží. Běžkování bez sněhu moc nejde, takže jsou tréninky
zatím složené z běhání a posilování. Posilování mi nevadí,
dokonce mě i baví, ale to samé se o běhání říct nedá.
A nejsem sama. Myslím, že mluvím téměř za celý tým, když
řeku, že se už těším, až nasněží a budeme moct lyžovat. Na
toto pondělí (6. 12.) má být podle předpovědi maximálně
−10 °C. Možná, že po běžkování v takové zimě svůj názor
přehodnotím.
Už se na vás, milí Vpřed’áci, moc těším!
Vaše Esterka

Šifry, Šifry, Šifry!
Nyní si odpočineme od oddílových šifer a podíváme se na
další šifru z letošního táborového pokladu. Tou je šifra spočívající v tom, že zamotáme nějaké další slovo. Když do
textu zamotáme třeba slovo „pom“, zašifrovaný text bude
vypadat třeba takto:
Hupomráfpomupomngupomjetpomo
Ze zprávy stačí slovo „pom“ vyškrtat na všech místech,
Hu---ráf---u---ngu---jet---o, a dostaneme text Hurá
funguje to.
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Pro mladší (do 5. třídy včetně)
Tvým úkolem bude vyluštit tuto zprávu a řešení ukázat Pomerančovi:
Cosobpasobkpěsobknésobhosobnámsobassobiletsob
ospřsobinesobseJesobžíšsobek.

Pro starší (od 6. třídy včetně)
Existuje i záludnější varianta této šifry a to třeba, že místo
jednoho slova se vpisuje slov více. Třeba jedna, dva, tři,
čtyři. . . Tvým úkolem bude vyluštit tuto zprávu a řešení
ukázat Pomerančovi:
Coledenpaunorkbrezenpědubenknékvetenhocervenná
cervenecmassrpenizarilerijentoslistopadpř
prosinecineledenseunorJebrezenžídubenšek.

Ze života Mrakoplaše
výňatek z knihy Lehké Fantastično
Byl si naprosto jistý, že někde musí být jakási naprosto logická souvislost. V jednom okamžiku umírá, protože spadl
z Okraje světa a zapomněl si nasadit helmu skafandru, a
v příštím už visí vzhůru nohama na stromě.
Jako vždy v takových chvílích mu v mysli vyvstalo Zaklínadlo.
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Mrakoplašovi učitelé se svorně shodli na tom, že příroda
dala Mrakoplašovi stejný dar stát se čarodějem jako rybě
schopnost stát se horolezcem. Z Neviditelné univerzity by
ho byli pravděpodobně dřív nebo později stejně vyhodili —
nepamatoval si jediné zaklínadlo a z kouření se mu zvedal
žaludek. Co mu ale opravdu zlomilo vaz, byl ten nesmyslný výlet do sklepení Univerzity a to, že otevřel Oktávo,
grimoár, který tam ležel zapečetěný a zajištěný řetězy a
zámky.
A celý ten malér byl ještě horší proto, že nikdo nedovedl
vysvětlit, jak to, že se všechny zámky najednou na chvíli
otevřely a všechny pečeti odpečetily. A právě tehdy z Oktáva vyskočilo osmé Zaklínadlo a usídlilo se v Mrakoplašově hlavě.
Zaklínadlo nebylo nijak náročný nájemník. Prostě si sedělo v jeho mozku jako stará ropucha na dně studánky.
Číhalo. Pokaždé, když se Mrakoplaš cítil skutečně unavený
nebo vyděšený, pokoušelo se být řečeno. Nikdo nevěděl, co
by se stalo, kdyby někdo vyslovil jen jedno z osmi Velkých
zaklínadel, ale většina zasvěcených se shodovala v tom, že
nejlepší místo, odkud by se to dalo pozorovat, by byla vedlejší galaxie.
Byla to dost podivná myšlenka na člověka, který sice ležel na hromadě jehličí a přitom právě spadl z Okraje světa,
ale Mrakoplaše z ničeho nic napadlo, že ho Zaklínadlo
chtělo udržet za každou cenu naživu.
„To beru,“ pomyslel si.
Posadil se a rozhlédl po okolních stromech. Mrakoplaš
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byl městský mág, a i když věděl, že mezi jednotlivými
stromy jsou určité rozdíly, podle kterých je jejich příbuzní a
nejdražší přátelé rozeznávají, on to nedokázal. Určitě věděl
jen to, že ze země rostou tím koncem, na kterém nemají
listí. Kolem jich bylo neuvěřitelně mnoho a rostly jen tak
halabala. Kromě toho už tady jistě nikdo hezkou dobu nezametal.
Vybavil si také matně, že člověk může poznat, kde je,
podle toho, že zjistí, na které straně stromu roste mech.
Okolní stromy byly mechem porostlé ze všech stran, byly
plné suků a ostrých ulámaných větví. Kdyby byly stromy
lidmi, tyhle by seděly v houpacích křeslech.
Mrakoplaš do nejbližšího z nich vztekle kopl. Vzápětí mu
na hlavu dopadl velký žalud. ‚Au, „ vyjekl. Strom prohlásil
hlasem podobným skřípotu starých dřevěných dveří: “To
máš za to."
Zavládlo dlouhé ticho.
Pak se Mrakoplaš nesměle ozval. „Tos řekl ty?“
„Ano.“
„Tohle taky?“
„Ano.“
„Aha.“ Chvíli přemýšlel. Pak to zkusil jinak. „Ty bys asi
nevěděl, kudy by náhodou mohla vést cesta z lesa, že ne?“
„Ne. Já se moc nikam nedostanu,“ odpověděl strom.
„To musí být nuda k ukousání, co?“ zvedl k němu hlavu
Mrakoplaš.
„Ani nevím. Jinde to prostě neznám,“ opáčil strom.
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Mrakoplaš si strom pečlivě prohlédl. Vypadal stejně jako
všechny, které viděl kdy předtím.
„Jsi kouzelnej?“ pokračoval v rozhovoru.
„Nikdo mi to neřekl,“ zaskřípal strom, „ale asi ano.“
Mrakoplaš si pomyslel: nemůžu tady přeci stát a žvanit
se stromem. Kdybych mluvil se stromem, byl bych blázen,
a já nejsem blázen, takže ten strom prostě nemluví.
„Sbohem,“ pronesl rozhodným hlasem.
„Hej, nechod’te ještě,“ začal strom, ale pak si uvědomil
marnost vlastního počínání. Chvilku pozoroval, jak se čaroděj prodírá houštím, ale pak se pohodlněji rozložil, aby
cítil na listech co nejvíc slunce, v kořenech co nejvíc vody
a v míze sílu živin. Nuda k ukousání, pomyslel si. Zvláštní
věc. Samozřejmě, brouci stromy okusují neustále, ale to asi
není to, co myslel. Kromě toho, kdo to kdy viděl, strom bez
hmyzu?
Faktem je, že už se Mrakoplaš s tímhle stromem víckrát
nesetkal, jenže právě z toho kratičkého rozhovoru se odvinul základ nové stromové víry, která velice rychle zaplavila
všechny pralesy světa. Její základ spočíval v tom, že hodný
strom, který povede čistý, slušný a přímý život, si tak zajistí
i život posmrtný. Když bude výjimečně dokonalý, vrátí se
znovu na svět v podobě pěti tisíc roliček toaletního papíru.
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kde se dá vůbec koupit

Žrádlo pro hrocha?
důležité oddílové pojmy
a další užitečné informace najdete na
vpr.red/rodice
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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
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