


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Všem štěkám št’astný no-
vý rok 2023! Snad bu-
de plný krásných oddílových
vzpomínek a nových vesmír-
ných objevů. A dávejte na
sebe pozor, at’ jste zdraví.

Haf! Haf! Haf!

Vánočka byla letos ex-
trémně mrazivá, ale zase
jsme si alespoň takhle spolu
u~ili bílé Vánoce. Sněhu by-
lo toti~ opravdu po~ehnaně!
Večeři si letos dali snad úpl-
ně všichni, puding byl zába-
va, cukroví moc dobré a dár-
ky moc povedené. A ~e nás
bylo opravdu hodně!

Haf! Haf! Haf!

V lednu nás čeká 13. led-
na čaj, po něm přespání
a v sobotu 14. se společ-
ně vypravíme do planetária
dozvědět se něco nového

o vesmíru, který prozkou-
máváme pomocí teleskopu
Jamese Webba. K tomu si
něco společně zahrajeme a
čeká nás i promítání!

Haf! Haf! Haf!

V tomto čísle Pejska ta-
ké naleznete seznam všech
výprav a~ do konce roku!
Tak si je nezapomeňte za-
psat do kalendářů. Kdyby
se něco měnilo, dáme co
nejdříve vědět.

Haf! Haf! Haf!

I v letošním roce bu-
dou pozorovatelné mnohé
vesmírné úkazy, které sto-
jí za zmínku. Například ted’
na přelomu ledna a úno-
ra bude v blízkosti Ze-
mě prolétat kometa ozna-
čená C/2022 E3 ZTF. Nej-
blí~e zemi by se měla na-
cházet 1. února, pozoro-
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vat půjde v odlehlých ob-
lastech, a měla by prolé-
tat někde nad Velkým vo-
zem. A celý první půlrok
by měla být těsně nad
západo-severozápadním ob-
zorem pozorovatelná Venu-
še (i ve městech), nejjasněj-

ší objekt noční oblohy hned
po Měsíci. Neplést s letadly!
Nepohybuje se tak rychle.

Haf! Haf! Haf!

V lednu štěkám vše nej-
lepší Aničce a Týnce!

Haf! Haf! Haf!
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Co budeme dělat my větší?
3. 1. Oddílová schůzka (16.30419.00)
10. 1. Dru~inové schůzky

dřívější: (16.30418.00)
pozdější: (18.00419.30)

13. 1. Čaj (16.00419.00)
14. 1. Výprava do planetária a promítání

(s přespáním po čaji)
17. 1. Oddílová schůzka (16.30419.00)
24. 1. Dru~inové schůzky
31. 1. Oddílová schůzka (16.30419.00)
7. 2. Jarňáková schůzka (16.30419.00)
14. 2. Oddílová schůzka (16.30419.00)

A dále?

25. 2. Výroční výprava
26. 3. Celoskupinová hra od Arálií

6. 4 10. 4. Velikonoce
19. 4 21. 5. Oddílové hry o Štítek táborníka
9. 4 11. 6. Poklad a voda/překvapení
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
do nového roku! Podívejte
se do termínů, naplánova-
li jsme pro vás výpravy a~
do konce školního roku. Tak
šup s nimi do kalendáře!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Vánoční výprava se ná-
ramně vydařila, všechny
dárky do tomboly byly moc
krásné a oddílové Váno-

ce jsme náramně oslavili.
V lednu nás čeká výprava
do ZOO, na jaké zvíře se
nejvíc těšíte? Mů~ete nám to
povědět na schůzce, at’ ho
nezapomeneme zahrnout do
našeho okruhu.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlepší
k narozeninám Stelle a Miš-
ce!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Co budeme dělat my menší?
5. 12. Schůzka (17.00418.30)
12. 1. Schůzka (17.00418.30)
13. 1. Čaj
14. 1. Výprava do Zoo
19. 1. Schůzka (17.00418.30)
26. 1. Schůzka (17.00418.30)
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A dále?
24.2. Čaj
25.2. Výroční výprava
24.3. Čaj
25.3. Březnová výprava

9.-10.4. Velikonoční výprava
14.4. Čaj
5.5. Čaj

19.-21.5. Klání o štítek táborníka
9.-10.6. Poklad
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Štěně
Vánoční doplňovačka

Po Vánocích nám zůstala spousta ozdob neuklizená. Do-
kresli ozdoby tak, aby v ~ádném řádku ani sloupečku ne-
byly dvě stejné. Odpoved’ pak uka~ Mikuldovi nebo pošli
přes e-psa (vpr.red/e-pes).
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Vánoční výprava
Odjezd na výpravu byl tentokrát poměrně dobrodru~ný.
Poté, co jsme opustili rodiče a došli na správné vlakové
nástupiště, se ukázalo, ~e náš vlak má 15 minut zpo~dění.
Vydali jsme se proto na jiné nástupiště na jiný vlak, který jel
v podobnou dobu také do Kolína, jen trochu delší cestou.
U něj ale hlásili rovně~ zpo~dění. Následovalo tedy několik
přesunů mezi nástupištěmi, poslouchání hlášení o narůs-
tajícím zpo~dění a hledání nejrychlejšího způsobu, jak se
dostat na Sázavku. Nakonec jsme skoro po hodině strávené
pobíháním po Hlavním nádra~í odjeli „jen< o 20 minut
zpo~děným vlakem do Světlé nad Sázavou. Odtamtud jsme
jeli autobusem na Sázavku ke kostelu.

8



Čekala nás ještě dobrodru~ná cesta za tmy a sněhovými
závějemi k chatě. Občas jsme trošku ztráceli pod sněhem
schovanou cestu, nakonec jsme ale do chaty dorazili. Do-
konce společně s velkými 4 jejich pozdější spojení na Sá-
zavku toti~ téměř ~ádné zpo~dění nemělo, a tak nás kousek
před chatou dostihli. Na chatě jsme se jen navečeřeli, zato-
pili a šli vzhledem k pozdní večerní hodině spát.
Ráno jsme se nasnídali, nachystali si ~rádlo pro hrocha a

vyrazili na výlet. Po cestě jsme kromě krásně nazdobeného
stromečku vytvořili i PFko z nás samých.

Nakonec jsme si zahráli eskymáckou honěnou a vyrazili
zpátky do tepla chaty. Výprava se toti~ streûla do nejstu-
denějšího víkendu v roce, a tak jsme nikdo neměli chut’
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se venku zdr~ovat ještě déle. Zpátky v teple jsme si chvíli
hráli a poté si k obědu dali těstoviny s červenou omáčkou.
Odpoledne započaly přípravy na vánoční večer. My menší
jsme si vyrobili ka~dý lodičku z ořechové skořápky, vytvo-
řili jsme si vzájemně přáníčka a z papíru udělali ozdoby na
stromeček. Pak jsme šli ven poschovávat přáníčka a zahrát
si na zloděje zlatých vajec.

Kdy~ jsme všechny hlídače zlatých vajec přelstili, přesu-
nuli jsme se dovnitř a tam naaran~ovali cukroví na talíře.
Stihli jsme ještě schovat dárky do tomboly pod stromeček
a večeře u~ byla hotová. Dali jsme si moc dobrou polévku
z červené čočky a vydali se ven najít si ka~dý přáníčko ur-
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čené pro nás a pustit svou lodičku do kádě, a tím si vyvěštit
budoucnost.
Zbytek večera jsme u~ strávili uvnitř u stromečku zpě-

vem koled, hraním pudinku, pojídáním cukroví a losováním
dárků z tomboly. Poté jsme se unaveni vydali do spacáků.
V neděli u~ nás čekalo jenom balení a úklid chaty. Během

toho jsme si ale stihli i zahrát na schovávanou po celé chatě.
Oběd jsme snědli ještě v teple a vydali jsme se na vlak.
Naštěstí to šlo za světla mnohem lépe ne~ v pátek. Vlakem
jsme pak jeli do Světlé a ze Světlé u~ zpátky do Prahy a za
rodiči.
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Perníčky a kokosové koule

Prosinec je měsíc Vánoc, proto by ka~dá správná cukrárna
měla nabízet zákazníkům ke koupi dobré cukroví, aby měli i
lidé, kteří nestíhají péct, co zobat u vánočního stromku. Ani
my jsme tedy neváhali a do naší nabídky jsme zařadili hned
dva druhy cukroví 4 nepečené kokosové koule a perníčky.

Perníčky

Na perníčky potřebujete:
• 600 g hladké mouky
• 210 g cukru moučka
• 90 g tuku
• 3 vejce
• 150 g medu
• 2 l~íce kakaa
• koření do perníku

Na polevu si nachystejte:
• 1 bílek
• 140 g cukru moučka
• potravinářské barvivo

A výroba perníčků mů~e začít! Ze surovin na těsto zpra-
cujte těsto. To nechejte 24 hodin odpočinout. Poté si ro-
zehřejte troubu, z těsta vyválejte placku a vykrájejte z ní
různé tvary. Ty vyskládejte na plech a potřete vejcem. Pečte
v roub2 rozpálené na 170 °C. Kdy~ perníčky vychladnou,
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vyšlehejte bílek s cukrem na polevu. Polevu mů~ete rozdě-
lit do několika nádob a obarvit různými barvami. Nakonec
dejte polevu do igelitových sáčků nebo cukrářských pytlíků
a ozdobte perníčky podle své fantazie.

Kokosové koule s lentilkami

Na kokosové koule si připravte:
• 1 Salko
• cca 200 g strouhaného kokosu + kokos na obalení
• lentilky

Do mísy nalejte Salko. Přisypávejte kokos a míchejte, do-
kud nemá směs konzistenci, ze které jdou dělat kuličky. Poté
naberte směs a obalte jí lentilku, výsledkem by měl být tvar
kuličky. Poté kuličku obalte v kokosu.
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Pejsek
Jedním tahem

pro mladší (do 4. třídy)

Tvým úkolem je nakreslit obrázek ní~e. Ale pozor, tečky
spojuj rovnou čárou a celý obrázek musí být jedním tahem.
Řešení uka~ 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 tři čtverce přesunutím tří sirek.

Řešení uka~ 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.
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Ostružiník maliník
rostliny v okolí tábora

V dnešním čísle Pejska se podíváme na rostlinu, kterou
všichni známe díky jejím chutným plodům. Maliník je a~ 2
metry vysoký keř kvetoucí bíle, který roste všude mo~ně po
celé Evropě. Krom malin mů~eme také sbírat maliníkové
listí, které je plné vitamínu C. Listy jsou tak součástí vše-
mo~ných čajových směsí a jejich léčivé účinky se vyu~ívají
například při nachlazení nebo horečce. Narozdíl od přede-
šlých bylin, maliník se začal pěstovat a vyu~ívat v léčitelství
a~ v poslední době.
Komu by se podařilo maliník najít, usušit a nalepit na

papír, nebo maliník na papír nakreslit, necht’ svůj výtvor
uká~e Tee, nebo pošle fotku na e-psa (vpr.red/e-pes). Body
do bodování ho jistě neminou! Nezapomeňte přidat také
název rostliny.
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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: Jaká je tvoje oblíbená výprava?
?: Já nevim. . . Tak Podzimky.
E: Jaká je tvoje nejoblíbenější oddílová hláška?
?: No třeba „Kdo se ptal?<
E: Nejlepší druh cukroví?
?: Hmm jak se jmenuje ta. . . Vosí hnízda!
E: Nejlepší vánoční pohádka?
?: Sobík Niko.
E: Máš nějaký předsevzetí do novýho roku?
?: Nevim.
E: Co ti bylo vyvěštěno v obálce?
?: Tak~e, palačinka, pak bublinky, potom. . . To poslední si
nepamatuju.
E: Kdo je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
?: (šeptem) Já mám dva.
E: Kdo je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
?: Asi nikdo.
E: No tak mů~eš říct klidně dva. . .
?: Tak Tea a Esterka.
E: Dobře. A poslední otázka je: Kdo?
?: (pauza) Se ptal?
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Hvězdná obloha

O některých lidech se říká, ~e se narodili pod št’astnou
hvězdou. }e jim hvězdy přály. No prosím, říká se toho
hodně, ale proč by zrovna obrovské koule ~havé hmoty nad
námi měly mít moc? Odpověd’ si na to mů~e ka~dý najít
sám, faktem však zůstává, ~e hvězdnou oblohu jako mapu
pro navigaci naším osudem vyu~ívali lidé od nepaměti. Ně-
které metody uplatňujeme dodnes 4 nu ano, jen se po-
dívejte na poslední stránky nejrůznějších časopisů a novin.
Spousta z nich vám bude nabízet rady do ~ivota zalo~ené
na vašem znamení 4 vytvoří vám tzv. horoskop. A co mají
brakové časopisy společné se souhvězdími?
Začněme od začátku 4 od starých Babyloňanů. U~ před

3000 lety rozdělili babylonští astronomové kru~nici, okolo
které se nachází všechny planety a která odpovídá tomu,
jak Země obíhá kolem Slunce, na 12 částí. V ka~dé části
se nachází jedno souhvězdí. A jak ~e se pozná, pod jakým
souhvězdím jste se narodili? Je to to souhvězdí, které se
nachází za sluncem v poledne v den, kdy jste se narodili.
Proto je třeba souhvězdí Blí~enců vidět na noční obloze
v lednu, tedy o půl roku jinak, ne~ jste se narodili.
V Číně se řídí zase svým zvěrokruhem. Ten má shodou

náhod také 12 znamení, která reprezentuje 12 zvířat. Vaše
znamení se ale určuje jinak ne~ v západní astrologii 4
Číňané odvozují vaše znamení od roku vašeho narození.
Předpovědi se ale určují i podle vašeho měsíčního, denního
a dokonce i hodinového znamení. Do toho se ale hluboce
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pouštět nebudu, proto~e je to systém vskutku slo~itý.
Vlastní souhvězdí z hvězd souhvězdí Kasiopey, Andro-

medy a dalších si krásně namalovaly Róza, Pórek a Ráchel,
tak~e příští měsíc jim určitě budou hvězdy přát. V lednu
si zkusite vymyslet vlastní souhvězdí na základě toho, pod
kterým jste se narodili. Pokud si ho nepamatujete, nevadí.
Mů~ou vám s tím pomoci rodiče, a pokud nepomohou, kdo
hledá, na internetu v~dy odpověd’ najde.

Hvězdám zdar!

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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