


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Na Vraní nás letos jelo,
když počítáme malý i vel-
ký Vpřed a všechny vedou-
cí, neuvěřitelných 41! Divím
se, že jsme se na ten vrchol
vůbec vešli. Cestou jsme po-
máhali Křemílkovi s Vocho-
můrkou se všemožnými pro-
blémy. Na webu je i několik
fotek!

Haf! Haf! Haf!

Vypadá to, že letos se
vydáme prozkoumávat ta-
je vesmíru pomocí Webbo-
va vesmírného teleskopu. Už
se nemůžu dočkat toho, co
všechno společně v NASA
objevíme!

Haf! Haf! Haf!

V říjnu nás čekají výpra-
vy dvě. Nebo vlastně mož-
ná čtyři? V sobotu 8. 10. se
ti největší z nás vydají na

padesátku, ti trochu menší
na třicítku a ti nejmenší na
společnou výpravu s malými
vpřed’áky. A na konci měsí-
ce se vypravíme všichni spo-
lečně na Podzimky! Kam,
to ještě přesně nevíme —
ale snad tam, kde nakonec
skončíme, bude krásně.

Haf! Haf! Haf!

Jak jsme slibovali, v tom-
to Pejskovi najdete termíny
všech výprav a čajů až do
konce pololetí. Tak si je za-
pište za uši, a ještě lépe do
kalendářů. A připomínáme
se s příspěvky. Dají se platit
i online — instrukce najdete
na vpr.red/rodice.

Haf! Haf! Haf!

Družinovky nám letos vy-
šly zase všechny na úterý. Je
nás ale hodně, klubovny jen
dvě a času omezeně, proto
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budou bohužel letos dlouhé
jen hodinu a půl. Ty dřívější
od 16.30 do 18.00, pozdější
od 18.00 do 19.30, vždycky
dvě a dvě. Do které časové
skupiny patříte se dozvíte od
vedoucích. První družinovky
budou 18. 10. a pravidelně se

střídají s oddílovkami.

Haf! Haf! Haf!

Vše nejlepší štěkám Jony-
mu a Štěpimu B.! Víc vás
v říjnu, zdá se, není.

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
4. 10. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
7. 10. Čaj (16.00—19.00)
8. 10. Padesátka

a Třicítka
a Výprava do Divoké Šárky

11. 10. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
18. 10. Družinové schůzky

dřívější: (16.30—18.00)
pozdější: (18.00—19.30)

25. 10. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
26. — 30. 10. Podzimky

1. 11. Družinové schůzky

A dále?

26. 11. Listopadová výprava
2. 12. Čaj (16.00—19.00)

16. — 18. 12. Vánoční výprava
13. 1. 2023 Čaj (16.00—19.00)
14. — 15. 1. Lednová výprava
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Štěně štěká. . .
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Každoroční výprava na
Vraní skálu se náramně po-
vedla, a to ve velmi hoj-
ném počtu. Aby nás bylo i
na ostatních výpravách hod-
ně, vytvořili jsme pro vás se-
znam výprav až do pololetí,
abyste si všechno pečlivě za-
psali do kalendáře a na žád-
nou akci nezapomněli!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Kdo jste tak neučinili,
prosíme o zaplacení pří-
spěvků, a to bud’ hotově,
nebo můžete převodem na
účet. Na pololetí 400 Kč a
na celý rok 800 Kč.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Martince!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Co budeme dělat my menší?
6. 10. Schůzka (17.00—18.30)
7. 10. Čaj (16.00—18.00)
8. 10. Výprava do Divoké Šárky
13. 10. Schůzka (17.00—18.30)
20. 10. Schůzka (17.00—18.30)
27. 10. Schůzka (17.00—18.30)

A dále?

26. 11. Výprava s rodiči
2. 12. Čaj

16. — 18. 12. Vánoční výprava
13. 1. Čaj
14. 1. Výprava do ZOO
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Štěně
Čtverec

Jelikož minulá hádanka vám přišla moc lehká, zkusíme
trošku zvýšit obtížnost. Vystřihněte si všechny tvary a zkuste
je složit zpátky do čtverce. Poskládané kousky potom na-
lepte na papír a přineste ukázat Mikuldovi, nebo vyfot’te a
odevzdejte přes e-psa (vpr.red/e-pes). Dejte vědět, jak dlouho
jste si s tím lámali hlavu!
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Výprava na Vraní skálu
V sobotu ráno jsme se v opravdu velkém počtu sešli na
Hlavním nádraží a vyjeli vlakem do Zdic. Tentokrát jsme se
rozhodli vyzkoušet novou trasu — kratší a hezčí, takže jsme
ze Zdic vyrazili po žluté. Když jsme po malebné, stromy le-
mované štěrkové cestě vystoupali na první kopec, dali jsme
si svačinu.

Takto posilněni jsme chtěli vyrazit dál, když v tom jsme
potkali dva mužíčky v bílém a s bílými špičatými čepič-
kami — Křemílka a Vochomůrku. Ti nám vylíčili, jaké měli
problémy s kukačkou, když sestrojili své kukačkové hodiny.

Při výrobě hodin padlo i nějaké to ostřejší slovo (kru-
ciš), a tak se ho bohužel přiučila i kukačka z hodin. My
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jsme Křemílkovi a Vochomůrkovi pomohli a naučili jsme
kukačku kukat zdvořile (kuku).

Přes louku a les jsme pokračovali dále. Po zdolání dal-
šího kopce nás Křemílek s Vochomůrkou poprosili o pomoc
znovu — tentokrát měli problém s rakem. Chtěli si totiž na-
brat vodu ze studni, ale v té byl rak, který jim navíc ukradl
vědro a nechtěl ho vrátit. S pomocí skřítka Voděnky jsme
raka vyhnali a získali vědro zpět.
Dále naše cesta vedla úzkou lesní pěšinkou do prudkého

kopce, mnozí z nás si ale stoupání skoro ani nevšimli, pro-
tože hledali a nacházeli spoustu hub.
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Cíl naší cesty už byl nablízku, když nás Křemílek s Vo-
chomůrkou zoufalí zavolali, že se ztratili v lese. Nenechali
jsme je v tom a pořádně jsme okolí propátrali. Křemílka
a Vochomůrku jsme našli a ukázali jim cestu do jejich pa-
řezové chaloupky. Zanedlouho poté jsme se vynořili pod
Vraní skálou, tam jsme nechali batohy a vylezli až na vr-
chol, kde jsme pořídili tradiční společnou fotku. Když jsme
zase slezli k batohům, dali jsme si oběd.

Po obědě už byl čas vyrazit zpátky na vlak. Cesta už
vedla skoro jenom z kopce, takže rychle ubíhala, jen s jed-
nou přestávkou na posilnění. Když jsme došli k nádraží,
Křemílek s Vochomůrkou se nám chtěli odměnit.
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Pověděli nám o tom, co zažili s ohnivým mužíkem a
dali nám za odměnu své oblíbené jídlo — sladké jahůdky.
K tomu přidali i mandle v čokoládě, skořicového šneka a
hroznové víno, takže nám to čekání na vlak rychle a chutně
uteklo. Pak jsme nasedli do vlaku a dojeli jsme zpátky do
Prahy.
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Pejsek
Jedním tahem

pro mladší (do 4. třídy)

Tvým úkolem je nakreslit obrázek níže. Ale pozor, tečky
spojuj rovnou čárou a celý obrázek musí být jedním tahem.
Řešení ukaž Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování.
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Sirky
pro starší (od 5. třídy)

Vytvoř pět čtverců přesunutím dvou sirek.

Řešení ukaž Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování. Pro ty, co si lámali hlavu
marně, je tu řešení z minula.

14



Tajný rozhovor

Kdo správně pozná, s kým je, a řekne odpověd’ Esterce nebo ji
pošle na vpr.red/e-pes, dostane bod do bodování.

E: Co je tvoje nejoblíbenější táborové jídlo?
?: Hmm, těžko říct, asi těstovinovej salát, ale bez rajčat.
Měly by se dělat obě verze.
E: Co je tvoje nejoblíbenější oddílová hláška?
?: Nestrkej ucho do komína.
E: Jaká je tvoje oblíbená výprava?
?: Určitě Vánočka.
E: Co děláš ve volném čase mimo oddíl?
?: Jsem s kamarádama venku většinou.
E: Co je tvoje oblíbená oddílová hra?
?: Nejlepší je určitě lakros (s Téd’ou pozn. red.)
E: Kdo je tvůj oblíbenej vedoucí?
?: Oblíbenej vedoucí je Tea.
E: Už to víš?
?: Jak to myslíš? (pauza) Jo už vím. Že smrdíš a už to víš, že
páchneš.
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Kontryhel obecný
rostliny v okolí tábora

V dnešním čísle Pejska se podíváme na rostlinu známou
hlavně díky kapičkám rosy, které se lesknou na listech. Kon-
tryhel je častá bylina, která roste všude možně, jak v níži-
nách, tak na horách, převážně na loukách nebo okrajích
lesů. Stejně jako jitrocel z minulého čísla má i kontryhel
spoustu léčivých vlastností. Dodnes se z usušených listů lou-
huje čaj, který pomáhá proti průjmu a má také protikřečové
účinky. Význam mu přikládali také středověcí alchymisté,
kteří při hledání zlata a „kamene mudrců“ používaly ne-
beskou rosu — kapičky vody z listů kontryhele. Můžeme to
vyčíst i z latinského názvu Alchemilla.
Komu by se podařilo kontryhel najít, usušit a nalepit na

papír, nebo kontryhel na papír nakreslit, necht’ svůj výtvor
ukáže Tee, nebo pošle fotku na e-psa (vpr.red/e-pes). Body
do bodování ho jistě neminou! Nezapomeňte přidat taky
název rostliny.
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Já o vozu, ty o medvědovi?

Byt’ si na souhvězdí vzpomněly a odpověd’ mi řekly pouze
Jana s Rózou, které si pamatují Malý a Velký vůz, a Anička,
která si nadto pamatuje i Kasiopeiu (o níž bude řeč někdy
příště) — díky moc, bodíky se vám připisují — vsadím se,
že o Malém a Velkém vozu jste již jistě všichni slyšeli, pokud
je rovnou nedokážete na obloze s přehledem nalézt. Pokud
ne, nevadí, nic nemůže být snadnější — Velká medvědice
je třetí největší souhvězdí, takže přehlédnout ji nikdo, kdo
se po ní dívá, jistojistě nemůže. Sestává z celkem 26 hvězd,
ačkoli běžně vám bude stačit najít těch hvězd jenom 7, tedy
najít tu část Velké medvědice, které se říká Velký vůz. To
může být občas matoucí, tak si na to dejte pozor.
Když si pak spojíte dvě hvězdy na „zadní stěně“ vo-

zíku (tím se myslí dvě hvězdy, které jsou nejvíce vpravo),
pětkrát tuhle spojnici prodloužíte směrem „nahoru“, měli
byste najít Polárku, nejsevernější hvězdu (byt’ ne nejjasnější
ani první na obloze, ale o tom snad jindy) a konec oje —
to znamená tyč, na konci které zatáhnete volka — Malého
vozu neboli Malé medvědice. Tomuto souhvězdí se v jiných
jazycích také říká pluh, nebo dokonce naběračka.
Americký kmen Kríů, který obývá jih Kanady a spolu

s dalšími kmeny indiánskou rezervaci v Montaně, k tomuto
souhvězdí váže svůj příběh o tom, jak lidé přišli k psům.
Za dávných časů lidé neměli nikoho, kdo by je varoval při
dlouhých cestách za obživou před nebezpečím vstupujícím
do tábora.
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Tu se nad nimi slitovali vlci, lišky a kojoti a jejich samo-
statné sněmy rozhodly, že k lidem vyšlou dvě svá štěňata
od každého. Stvořitel, kterého dojala obět’ našich příbuz-
ných, natootim-uk1, tedy psům dal na oblohu věčně zářící
připomínku, koho mají chránit. Tři hvězdy jsou každá pro
vlka, lišku a kojota a zbylé čtyři jsou pro čtyři strany, kam
se psi vydali.
Zkuste si sami vymyslet, co by skupina hvězd Velké med-

vědice mohla být! Fantazii se meze nekladou a kdo Julince
ukáže (nebo pošle prostřednictvím e-psa) hvězdy pospojo-
vané do nového souhvězdí s patřičným popisem, co to je,
bezpochyby získá nějaký ten bod do bodování!

1To je výraz Kríů pro „naši příbuzní“.
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Slavkovský les
putování za kočovným divadlem

V sobotu ráno jsme se vrátili zpět na zelenou značku, po
které jsme došli k ohradníku pastviny s varovným nápisem
„Ve stádě je býk!“. Po částečné obchůzce pastviny a zjištění,
že žádné krávy se zde nenacházejí, jsme se rozhodli ji přejít
přímo k rovenskému komínu. V obci Rovná jsme se ocitli
v areálu bývalé JZD a i další pohled na panelákové sídliště
z 60. let minulého století nás vnesl do nehostinné atmosféry
někdejších Sudet. Zdánlivě otevřené dveře do zdejší Jednoty
nás přivedly na myšlenku ledového nanuku v parném dni.
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Jaké bylo ale naše zklamání, když jsme shledali, že je
půl hodiny po zavírací době. Na cestě se zelenou značkou
kousek za vesnicí jsme se alespoň ve stínu občerstvili a po-
kračovali po značce směrem do Pramenů. Cestou se k nám
přidal Pom, který ráno přijel k Mýtskému rybníku autobu-
sem. Nedaleko rybníku jsme v prameni chtěli nabrat vodu,
byla však stojatá, a tak nezbývalo než dojít do Pramenů.

Podél Dlouhé stoky jsme došli k Bachorovu prameni,
který byl silně železitý, a tak ho někteří z nás odmítli pít.
V hostinci v čp. 23 jsme si dali vytoužené nanuky a po-
mohli hostinské se složením dřeva. Po silnici jsme došli opět
k Dlouhé stoce. Na nedaleké opuštěné skále jsme se potě-
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šili širokým výhledem do krajiny. U Novoveské kyselky, ve
které se stáčí jedna ze složek minerálky Magnesia (volně
přístupný pramen byl ale vyschlý), jsme se setkali se dvěma
pohodářskými turisty; potkali jsme je pak za chvíli ještě jed-
nou a druhý den zas. Jelikož nám do vytyčeného cíle zbýval
jen malý kus cesty a času bylo mnoho, vytáhli jsme na místě
panoramatického rozhledu nedaleko Dominovy skály celty
a jali se hrát Bang a vařit večeři. Po západu slunce jsme
sestoupili na Zelenou horu.

V neděli ráno jsme vstali o něco časněji, abychom v Be-
čově nad Teplou stihli vlak do Luhova, odkud jsme došli do
blízké vesnice Komárov, kde na pouti hrálo kočovné diva-

22



dlo našeho bývalého kolegy Filipa Vosáhla, zvaného Vosa,
představení „Říkání o Řehořovi“ s podtitulem „Letní vý-
pisky z atlasu brouků“. Po prohlídce polorozpadlého kos-
tela sv. Vavřince již nezbývalo než dojít do Smilova na vlak
a s přestupy v Bečově nad Teplou a Mariánských Lázních
dojet v podvečerních hodinách zpět do Prahy.

23



Vedoucí starších:
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214
Štěpán: 771 113 162

Vedoucí mladších:
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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