


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

To jsme měli na divadel-
ní výpravě ale štěstí, jak by-
lo krásně, co? Ono na tom
„aprílovém počasí“ asi ně-
co bude. A na výpravě jsme
také konečně začali trénovat
naše divadlo!
Věřím, že nám to půjde

skvěle, a na festivale, je-
hož finální termín je nako-
nec 21. — 22. 5., ho v plné
kráse všem v divadle Kome-
die předvedeme. Brzy bu-
dou v prodeji i lístky!

Haf! Haf! Haf!

A aby toho nebylo v břez-
nu málo, povedlo se nám
spolu s Mrakoplašem za-
chránit celou Zeměplochu!
Podařilo se vám sledovat
svou intuici, která vás do-
vedla až k Oktávu. Jako při-
pomínka nám budou sloužit

malé želvičky, které nyní na
plánu následují svou matku,
velkou želvu A’tuin.

Haf! Haf! Haf!

V dubnu nás čekají Ve-
likonoce v Plané. Po dvou
letech je konečně můžeme
zase oslavit ve společnos-
ti ostatních oddílů ze Čtr-
náctky. Kvůli této covidové
pauze se také rozhodlo, že
přesto, že letos není pře-
stupný rok, si vyzkoušíme,
jaké to je, role si prohodit.
Holky, připravte se tedy

na pletení pomlázek, a klu-
ci, nezapomeňte si pentle a
už přemýšlejte, jak hezky na-
zdobíte vajíčka!

Haf! Haf! Haf!

Kvůli přesunu festivalu na
původní termín našeho Štít-
ku táborníka jsme bohužel
museli květnovou výpravu
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zrušit. O Štítek tedy zaboju-
jeme v červnu, nemusíte se
bát, že bychom o něj přišli.

Haf! Haf! Haf!

V dubnu štěkám vše nej-
lepší Kájovi, Pomerančovi,

Markétce, Madlence a Ště-
pánovi H.! A opožděně také
vše nejlepší Anežce B. a Ju-
lince, které se mi v březnu
někam zatoulaly.

Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
1. 4. Čaj (16.00—19.00)
5. 4. Družinové schůzky

mladší a střední: (16.30—18.30)
starší: (18.30—20.30)

12. 4. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
14. — 18. 4. Velikonoce

19. 4. Družinové schůzky
26. 4. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
29. 4. Čaj
3. 5. Družinové schůzky

A dále?

20. 5. Čaj
21. — 22. 5. 13. Netradiční divadelní festival Čtrnáctky
10. — 12. 6. Oddílové hry o Štítek táborníka
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Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V březnu jsme společně
vyrazili na výpravu do Nela-
hozevsi, kde jsme se podívali
na Veltruský zámek, zahráli
si spoustu denních i nočních
her a taky cvičili divadlo.
Tak nezapomeňte doma tré-
novat scénář a písničku!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Letošní Velikonoce si
uděláme trochu obráceně,
takže holky budou plést po-
mlázky a kluci barvit vajíč-
ka. Také si kluci na výpravu
nezapomeňte vzít pentličky.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Josífce, Loj-
zičce a Týně.

Co budeme dělat my menší?
7. 3. Schůzka (17.00—18.30)

17. — 18. 4. Velikonoční výprava
21. 4. Schůzka (17.00—18.30)
28. 4. Schůzka (17.00—18.30)

A dále?
29. 4. Čaj

21. — 22. 5. 13. Netradiční divadelní festival Čtrnáctky
10. — 12. 6. Štítek

23. 6. Poklad
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Štěně
Kosí potok

V dubnu si budeme společně moct užít Velikonoce i jedi-
nečnou atmosféru táboření v indiánském týpku. Protože na
Velikonoce jezdí náš oddíl nejen s velkými Vpřed’áky, ale
i s ostatními spřátelenými oddíly, je na táboření v týpkách
třeba opravdu velká louka. Vydáme se tedy až na Kosí po-
tok, který se nachází východně od Plané u Mariánských
Lázní. Rozlehlé louky patří Lize lesní moudrosti, která na
ní pořádá tábory a své louky nám na Velikonoce půjčuje.
Loukám se říká podle Kosího potoka, který se nalézá hned
vedle.
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Kdo se s námi na velikonoční táboření vydá, ten si kromě
krásné louky a spaní v týpku užije i tradiční velikonoční
zvyky jako je pletení pomlázek, zdobení vajíček nebo i pe-
čení buchet a mazanců v přírodě, bez trouby. Letos také
nejspíše budeme mít obrácené Velikonoce — holky vyšle-
hají kluky a kluci jim za to dají pentličky a zdobená vajíčka.
Důvodem je to, že přestupný rok vyšel na dobu covidu, bě-
hem které se velikonoční táboření nemohlo konat.
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Březnová výprava do Nelahozevsi

Potkali jsme se v pátek odpoledne na Masarykově nádraží.
Sešlo se nás opravdu hodně — 10 dětí. Vlakem jsme dojeli
do Nelahozevsi, kde na nás už čekala Týna. Z nádraží jsme
šli k ní domů, sice to nebylo daleko, ale pro některé z nás
to byla s velkým batohem docela náročná cesta. Po večeři
jsme chvíli zpívali, pak jsme šli na zahradu a od zlých kle-
notníků jsme loupili drahocenné svítící diamanty. Na dobru
noc nám Májka přečetla kousek divadelního scénáře a my
si mohli představovat, jak to naše divadlo bude vypadat.

Ráno jsme se vrhli do pečení perníků a vymýšlení rekvizit
a kostýmů na naše divadlo. Když bylo vše hotové, šli jsme
na hřiště a trénovali házení. Mikulda nám mezitím připravil
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oběd. Po obědě jsme se vydali podél Vltavy do Veltruského
zámeckého parku. Z mostu jsme chvíli pozorovali vodáky
na divoké řece a pak jsme pokračovali až k zámku. Po cestě
nám vyhládlo, ale Týna nesla v batohu náš perník a tak
jsme se společně nasvačili. Cestou zpátky jsme každý do-
stali 3 vlasy děda Vševěda (kolíčky) a navzájem jsme si je
v nestřežený okamžik brali. Než Májka uvařila večeři, tré-
novali jsme divadelní písničku a kreslili rekvizity na naše
divadlo. Před spaním nám Májka přečetla zbytek divadel-
ního scénáře a my konečně zjistili, kdo zavraždil hraběnku
Hauptvogelovou. To vám ale prozradíme až na festivalu!
V neděli ráno jsme se vydali opět ven, Sára pro nás měla

nachystanou dobrodružnou bojovku. Hraběnce totiž někdo
snědl svačinu a my se snažili zjistit, kdo to byl. Pak jsme
se konečně vrhli na první zkoušku divadla. Rozdělili jsme
si role a zkusili zahrát všechny scény, včetně zpívání naší
písničky. Po obědě už byl čas zabalit si batůžky a uklidit
po sobě. Někdo vysával, další zase odnesli odpadky nebo
pomohli zútulnit zahradu. Cestou na nádraží jsme se ještě
zastavili na hřišti a pak už jsme se vydali domů.

Schovaná vajíčka
Letos o Velikonocích koledovalo i kuřátko, bylo úspěšné a
vykoledovalo si hodně vajíček. Někdo mu je ale schoval a
kuřátko neví, jak se k nim má dostat. Pomůžeš kuřátku najít
cestu k vajíčkům? Pokud ano, označenou správnou cestu
pošli nebo ukaž vedoucím a body do bodování tě neminou.
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Pejsek
Šifry, Šifry, Šifry!

A máme tu další šifru z letošního táborového pokladu. Tou
je šifra „AC je B“, která dala mnohým pořádně zabrat. Za-
šifrovaný text vypadá třeba takto:

gi tv qs zb eg tv mo fh tv ik df su np

V textu ale nemusí být mezery a pak je luštění záludnější.
Zprávu rozluštíme tak, že si vezmeme první dvojici písmen
a místo ní doplníme písmeno, které se v abecedě nachází
mezi písmeny ve dvojici. První dvojice jsou písmena G a I

a písmeno mezi nimi je H, druhá dvojice je T a V a písmeno
mezi nimi je U. Když postupně projdeme všechny dvojice,
dostaneme text „hura funguje to“.

Pro mladší (do 5. třídy včetně)

Tvým úkolem bude rozluštit tuto zprávu a řešení ukázat
Pomerančovi:

oq tv su np uw zb mo hj rt ln qs zb jl np oq

km zb rt df ln oq np ya df ln df oq km np rt

df ik df tv ya ya zb mo zb ln hj

10



Pro starší (od 6. třídy včetně)

Tvým úkolem bude rozluštit tuto zprávu a řešení ukázat
Pomerančovi:

oqtvsunpuwzbmohjrtlnqszbjlnpoqkmzbrtdflnoqnpy

adflndfoqkmnprtdfikdftvyayazbmozblnhjbdnpmozbrt

zbkmdfbddfjlzboqqshjrtsudf?

Ze života Mrakoplaše
výňatek z knihy Lehké Fantastično

„Vím, kde je nějaký jídlo pro velký,“ pokračoval trpaslík
v řeči. „A taky bydlení. Není to daleko.“
Mrakoplaš se podíval na mračna, která klesala čím dál

tím níž. Světlo z okolí se rychle ztrácelo a mraky vypadaly,
jako kdyby jim někdo vyprávěl o sněhu a jim se ta myšlenka
zalíbila. Pochopitelně, že mužíkům žijícím v muchomůrkách
se nedalo věřit bez výhrad, ale kdyby Mrakoplaš v té chvíli
narazil na ocelovou past, ve které by bylo místo vnadidla
teplé jídlo a čistě povlečená postel, už by na ni bušil s vý-
křiky, at’ ho pustí dovnitř.
Vydali se na cestu. Několik vteřin po nich se vyhrabalo

na nohy i Zavazadlo a pustilo se za nimi.
„Hej!“
Zavazadlo se pomalu obrátilo, při čemž se jeho nožičky

pohybovaly podle složitého vzorce, a zdálo se, že hledí
vzhůru.
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„Jaké to je, být truhlářským výrobkem?“ zeptal se dych-
tivě strom.

„Bolí to?“
Zdálo se, že Zavazadlo přemýšlí. Každá mosazná sou-

částka a každý otvor po vypadlém suku vyzařovaly maxi-
mální soustředění.
Pak pokrčilo víkem a odkolébalo se pryč.
Strom si povzdechl a setřásl z větví pár suchých listů.
Domeček byl malý, sešlý a ozdobený jako vyšívaná dečka.

Mrakoplaš si pomyslel, že se k němu musel dostat nějaký
šílený řezbář, a než ho stačili odtáhnout, dost si zařádil.
Každé dveře, každá okenice byla ozdobena girlandou dře-
věných hroznů a půlměsíčkovými výřezy, pod střechou a
po zdech se vinuly pásy borových šišek. Mrakoplaš napůl
čekal, že se z horního okénka vynoří obrovská kukačka a
ohlásí správný čas.
Současně si ovšem všiml i olejovité hustoty vzduchu. Ze

špiček prstů mu začaly vyletovat malé zelené a purpurové
jiskřičky.

„Silné magické pole,“ zabručel. „Přinejmenším sto mili-
magramů.“

„Tady je všude spousta magie,“ poznamenal Vaverka.
„Kdysi tady žila stará čarodějnice. Už tady dávno nebydlí,
ale magie stále udržuje domek v chodu.“

„Poslyšte, ty dveře jsou nějaké divné,“ zarazil se najed-
nou Dvoukvítek.

„K čemu potřebuje takový domeček magický náboj?“ za-
myslel se Mrakoplaš. Dvoukvítek se opatrně dotkl zdi.
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„Ono to lepí!“
„Je to nugát,“ přikývl Vaverka.
„Proboha! To je opravdová perníková chaloupka. Mrako-

plaši, podívej doopravdická...“
Polykající Mrakoplaš přikývl. „Jo, katedra architektury

vysoké školy cukrářské,“ prohlásil. „Tam jsem se ani nepo-
koušel dostat.“
S podezřením se zadíval na velké klepadlo z lékořice.

„Ono to tak nějak pořád dorůstá,“ vysvětloval mu Vaverka.
„Je to fakt úžasné. Takový dům dneska neseženete, dávno
už se totiž nedělá ten správný perník.“

„Vážně?“ podivil se zachmuřený Mrakoplaš.
„Tak pojd’te dovnitř, ale dejte pozor na rohožku,“ zval je

pidimužík.
„Proč?“
„Je z cukrové vaty.“

Za svatyněmi
V minulém Pejskovi jsme navštívili zadní dvorek za Slo-
vanským domem v Praze, který se nachází jenom kousek
od náměstí Republiky. Jak jsem již psal, je to místo, které
svojí atmosférou rozhodně nepřipomíná, že se člověk na-
chází hned vedle přecpané turistické tepny proudící mezi
Václavským náměstím a Prašnou branou.
Pod mohutnými platany jsou tady rozesety zvláštní skle-

něné kupole, v nichž čas od času uvidíte u stolu sedět ně-
koho, kdo se zde nikým nerušen zabývá svojí prací, nebo
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si třeba jenom užívá oběda z některé z místních kaváren.
Právě na tyto „skleněné bubliny“ jsem se ptal i v před-
chozím Pejskovi a správně mi o nich poreferovaly Anička
s Rózou, které se sem společně vydaly. Body jsou vaše.

V dubnovém čísle se opět nevydáme od klubovny da-
leko. Tentokrát naše cesta ale nebude směřovat k náměstí
Republiky jako ty předchozí, nýbrž se vypravíme směrem
opačným. Vypravíme se na stranu k řece. Nad Dvořákovým
nábřežím, které odsud směřuje dále k právnické fakultě,
se tady tyčí honosná budova Ministerstva průmyslu a ob-
chodu.
Za tímto úřadem zůstává ale většině očí skryta i jedna

zahrada, která nejenže nepůsobí zdaleka tak mohutným a
nepřístupným dojmem, ale je plná rozličných sochařských
a uměleckých děl. Je to zahrada patřící k areálu Anenského
kláštera, jež byla před několika lety po rekonstrukci ote-
vřena veřejnosti. Na jihu jí ohraničují kostely sv. Salvátora
a Františka a na severu a východě se sem dá vstoupit z ulic
Na Františku a Klášterská. Jestli se do místa vydáte, tak mi
do e-psa (vpr.red/e-pes), nebo na schůzce můžete říct, ko-
lik soch a uměleckých děl se v zahradě nachází a jestli vás
nějaké z děl třeba zaujalo.
Tak přeji příjemnou návštěvu!
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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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HLEDÁ SE
info na výpravu

Nemůžete najít info na nadcházející výpravu?

Informace k výpravám najdete
i na rodičovské stránce:

vpr.red/rodice
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Velikonoční zajíček
origami

Velikonoce nám klepou na dveře a tak si v dnešním čísle
Pejska ukážeme, jak si vytvořit takového zajíčka s papíru.
Komu se to podle návodu níže povede, necht’ pošle své dílo
na e-psa nebo ho ukáže 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
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