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Velký  
      pes 

 
Ohlédnutí za pololetím 
  
Milí přátelé, milí známí, milí, které čas od času pozdravím, milí, které skoro ani 

neznám a konečně, milí vedoucí, 

člověk se ani nenaděje a už je tu další rok. A co je lepší, než se ohlédnout do 

minulosti, co jsme všechno zvorali a jaké špatné vzpomínky na uplynulý rok máme. 

Já však jsem optimista, a proto připomenu všechno krásné, co jsme prožili za tento 

půlrok v našem milovaném oddílu. V září jsme již tradičně vyrazili ven, přičemž starší 

jeli na tři dny (resp. na dny dva, jak vedoucí rádi říkají, ale nezní to tak cool jako 

třídenní, takže budu dál říkat třídenní), a mladší (společně s dostatečně vychytralými 

Platýsi a vedoucí) na den pouze jeden. V říjnu jsme navštívili krásnou vísku nedaleko 

hranic s Polskem, Janovice u Trutnova, kde jsme strávili pět dní. Zde jsme obdivovali 

krásu systému bunkrů (a porozprávěli o Mnichově), krásu pískovcových 

adršpašských skalních měst a především mrzli. (Jako vážně, to prostě nemůžou být 

nějaký Podzimky, kde bych málem neumrznul, jaký pako to zase mělo tenhle rok na 

starost?!) V listopadu jsme jeli na tradiční výpravu do akvaparku (kde bylo však 

překvapivě málo vody, mrk, mrk) a konečně v prosinci jsme jeli na všeobecně 

oblíbenou vánoční výpravu, která ale bohužel nikoho moc nebavila, kvůli absenci 

některých… 

Nicméně, uplynulý půlrok byl krásný, já osobně jsem si ho skoro i užil, ale doufám, 

že ten nadcházející bude ještě lepší, protože koneckonců, co jiného nám v nynější 

době temna zbývá, než doufat ve světlé zítřky, než nekonečně bojovat za pravdu, 

spravedlnost a americkou cestu (Superman). 

Protože ve skutečnosti, každý z nás může být Superman. Stačí věřit v ideály, v dobro 

a především v sílu Velkého Psa a Siria! Nechť nás vede Sirius!!! 

 

           Kilián 

Změna názvu Keltů!!!  
K Vánocům jsme dostali kuře od Ježíška, nebo spíš slepici, nebo nevim co. Bylo to 

na minulé Vánočce, když byl ještě psán rok 2017. No, a pak jsme se snažili 

dohodnout, jak se bude náš nový kamarád jmenovat. Byla to velice důležitá a 

zásadní volba, proto jsme nemohli kuře pojmenovat jen tak. Nápadů bylo mnoho, 

ale většina se nakonec shodla na jménu, se kterým přišel Ondra s Hřebíkem – 

KOKOS. To bylo opravdu to pravé jméno pro velkou osobnost, jakou byla a je 

Kokos.  
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Bohužel mu během této Vánočky trochu popraskaly krční obratle, a taky jsi vyřval 

hlasivky, a protože je Kokos náš vzor a idol, tak se naše skupinka rozhodla změnit 

svůj název na Kokosáky.  

To nám sebralo spoustu sil, protože jsme museli dlouze a namáhavě přemlouvat 

vedoucí. Nakonec jsme ale přece jen dosáhli svého cíle a opravdu se teď 

jmenujeme KOKOSÁCI. 

             Ben  

Bodování za uplynulý půlrok  
   

  Kosatky  Tučňáci  Kokosáci 

1.   Andy             264    

2.   Helča            253    

3.      Sparťan          251 

4.    Majda             244 

5.    Matouš           242 

6.    Vojta              241 

7.  Vítek                239  

8. Bára L.          236   

9.   Bos                  233  

10.  Motýl             232   

11.  Viky               231   

12.   Maťko              230 

13. – 14.   Ondra, Hřebík   225 

15.  Matěj               224  

16.   Zuzka              221  

17.   Emu                 218  

18.  Franta            217   

19.    Ben                 216 

20. – 22. Tonda            215         Delfín, Veverka  215               

23.   Bukaj               213 

24.   Klárka              212 

25.   Marek               203 

26.  Bára Č.             202  

27.  Jonáš               199  

28.  Krokodýl           185  

29.     Pištělka            184 

30.  Kýta                 163  

31. Anička            151   

 


