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Jak se Lailapsos (Velký pes) dostal na oblohu
Podle řecké báje žil kdysi jeden král, jmenoval se Amfitryón (nesmějte se, oni si všichni

dávali taková zvláštní jména). Ve svém loveckém revíru, tedy v lese, kam se jezdí na lov,
měl lišku, která byla tak chytrá, že ji nikdo nedokázal chytit (taková Kmotra Liška).

Jednoho dne byl pes Lailapsos (kterému, jak už víme,
nikdy nic neuteklo) poslán, aby lišku chytil. Tím ale vznikl
problém: pes, který všechno chytí, honí lišku, kterou nikdo
nechytí. Kdo z nich má vyhrát?

Nakonec to vyřešil Zeus, který je v řeckých bájích
pánem nad osudy lidí i zvířat: na zemi byl tenhle problém
neřešitelný, a tak psa i lišku prostě přemístil na oblohu a
udělal tam z nich souhvězdí. Lailapsos teď hlídá u nohou
lovce Oriona, jedním okem se na něj dívá a druhým
pozoruje Zajíce. A Liška? Ta je úplně na opačné straně
oblohy. Nikdy Velkému psu neuteče, Lailapsos je jí pořád
na stopě, ale ten ji zase nikdy nedohoní. Ten velký kus
oblohy mezi nimi už zůstane napořád…

Nováčci v našem oddíle
Na listopadové oddílovce byli do oddílu slavnostně přijati další Nováčci. Dostali oddílové

tričko a Nováčkovskou zkoušku, kterou si musí „do roka a do dne“ splnit. Jsou to:
KOSATKY
• Berenika
• Markétka
• Bára
• Kuba

UMPALUMPOVÉ
• Klára
• Jenda
Ifka zatím nováčkem není,
v oddíle se ještě rozkoukává.

Držíme jim palce, ať se jim to podaří a stanou se brzy opravdovými členy našeho oddílu!

Pak tu máme několik starších nováčků, kteří už Nováčkovskou
zkoušku pár měsíců mají a s větším či menším úspěchem si ji plní.
Někteří z nich sice „za minutu dvanáct“ a jiní „minutu po
dvanácté“, ale snad i jim se to nakonec podaří.

KOSATKY
• Lachtan
• Míša
• Lukáš

UMPALUMPOVÉ
• Jirka

A pro všechny nováčky znovu důležité upozornění - pokud
Nováčkovskou zkoušku ztratíte, dostanete sice novou, ale musíte
si znova splnit vše, co už jste měli splněno. A nedostanete na to
ani den navíc!
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Vedoucí a rádci v jednotlivých družinách
Od září získala každá družina kromě svých vedoucích také jednoho rádce. Jsou to

nejstarší členové oddílu, kteří se zapojují do přípravy programu a pomáhají družině, kterou
mají na starosti. A v říjnu naopak Umpalumpové dočasně ztratili Moniku, která má teď dost
starostí se školou a přípravou k maturitě. Ve dvojici s Topičem ji ve vedení Umpalumpů
nahradil Vašek. Rozdělení vedoucích a rádců je tedy následující:

• Píďalky - Fidová + rádce Cyril
• Umpalumpové - Topič, Vašek + rádce Jenda
• Kosatky - Bobule, Káča + rádce Manka

Oddílová trička
Oddílové tričko je tím, co nás všechny v oddíle navenek spojuje. Když ho nosíme,

ukazujeme tím, že k sobě patříme, že máme něco společného a že nám na tom záleží. Je
proto škoda, že spousta z vás to pořád nechápe a myslí si, že oddílové tričko je zbytečnost,
se kterou vás vedoucí pořád otravují.
A protože někteří pořád neměli jasno v tom, kdy se tričko nosit má a kdy nemusí,

rozhodli jsme se, že od listopadové oddílovky se oddílové tričko nosí na každou akci
oddílu, ať je to družinovka, oddílovka nebo výprava. Znamená to, že oddílové tričko
budete víc používat a taky se bude potřeba o něj trošku víc starat - hlavně po výpravě ho
hned vyprat (pokud bude špinavé), abyste si ho mohli zase vzít na schůzku. A jestli zrovna
maminka nebude v neděli večer prát, zkuste si vyprat tričko sami - umíte to přece z

tábora, stačí teplá voda a prášek nebo mýdlo na ruční praní. Vždyť
přece do oddílu chodíte vy a ne vaše maminka…

Osobní věci
Ani s osobními věcmi to není ideální, hlavně Umpalumpové na

ně pořád nějak zapomínají… Kromě toho, že tím snižují šanci své
družiny vyhrát poklad pana Osoba, taky kazí některé hry, při
kterých jsou osobní věci potřeba. Nebuďte proto překvapení,
až se vám jednou stane, že si místo schůzky budete muset
pro ty zapomenuté věci dojet domů.

Na co však nezapomíná skoro nikdo, je mobil. Mobil mezi osobní věci nepatří a na
oddílové akce se nenosí! K ničemu ho nepotřebujete a můžete ho tak akorát rozbít nebo
ztratit. Pokud už ho nutně musíte mít s sebou (na schůzce apod.), vypněte ho a ukliďte do
batohu. Jinak riskujete, že vám na něj někdo „omylem“ šlápne kanadou…

Poklad pana Osoba
Jak už jste slyšeli na oddílovce, Píďalky a Umpalumpové mají jedinečnou šanci získat

poklad pana Osoba, který je na dně hluboké šachty a je v něm Něco. No, sice nevíme, co
to je, ale je to Něco s velkým N, tak to asi bude stát za tu námahu. Takže se snažte a plňte
šachtu, ať nám poklad vyplave co nejvýš!
Ale protože se může dost dobře stát, že poklad nevystoupá až nahoru a budeme se pro

něj muset spustit po laně, začali jsme už na listopadové
výpravě s tréninkem. Na Plešivci si Manka, Kuře, Ifka a
Cyrda zkusili, že jen tak na laně s dračí smyčkou to není
žádná legrace a chce to trošku šikovnosti a hodně síly.
Uvidíme, jak se povede ostatním, až to na některé z
příštích výprav zase zkusíme.

A na závěr - něco z televize…
Veselé Vánoce přeje Lachtan!
               (Události 30.10.2007)


