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Zima, nezima …
Máme tu letošní zimu zase trošičku popletenou. Sníh byl

dokonce i tady v Praze, ale jen trochu a jen chvíli. A teď
máme teplotu nad nulou, všude zpívají ptáci, jako kdyby byl
březen a  jaro se blížilo… No, snad to ještě chvíli vydrží a
alespoň během jarních prázdnin si na horách užijeme sněhu
dostatek.

Zatímco třeba takoví medvědi v zimě spí, o oddíle se to
říct nedá. Někteří z vás se zúčastnili hry Prahou plnou
strašidel, a nevedli si vůbec špatně. Kromě zážitků z luštění
podivných šifer a hledání strašidel ve zšeřelých uličkách
staré Prahy tak můžou mít i pocit z docela dobrého umístění.
Bára, Berenika a Majda se ve své
kategorii umístily na 24. místě ze
46 (2 body, čas 1 hod. 40 min),

Maky, Klára a Kuře na 27. místě ze 71 (7 bodů, 1 hod. 51 min).
Gratulujeme a jsme rádi, že vás strašidla nevyděsila k smrti ☺

O týden později jsme se vydali na tradiční zimní hru na
Brdech. Letos ji pořádala Dálava a sešlo se tam celkem 5
soutěžících oddílů, které nakonec vytvořily devět skupinek (z
našeho oddílu byly tři - Upírci, Prďolové a Sirius 7), které se
snažily vypátrat ukradený pirátský poklad. Sice nám to pak při
vyhlašování výsledků bylo trošičku hloupé, ale obsadili jsme
třetí, druhé a první místo... Takže vám všem, kdo jste tam byli,
patří velký dík za úspěšnou reprezentaci našeho oddílu! (Barka
taky blahopřeje - HAF!)

Nejbližší akce - Pololetní prázdniny 1. - 3. února 2008
     Na této prodloužené výpravě se i letos můžete těšit na tělocvičnu - jedeme do základní
školy v Jilemnici. Budeme spát ve třídě, na vaření je tam kuchyňka. A jestli bude sníh,
starší si můžou vzít i běžky a vyjet si na výlet na lyžích.
SRAZ v pátek 1. 2. v 7:30 hod. na Dejvické za eskalátory (vlak jede v 8:11 z Hl. n.)
S SEBOU běžné vybavení na dvoudenní výpravu dovnitř (spacák, karimatku, OV-osobní
věci...), teplé a nepromokavé oblečení a boty, převlečení a přezutí (takové, aby bylo
vhodné i na sportování v tělocvičně), jídlo na celou dobu (sobotní oběd studený, ostatní
jídla mohou být teplá), ešus na dvojici (nemusí tam být dost nádobí), lžíci, 150 Kč na vlak
NÁVRAT v neděli 3. 2. v 16:15 hod. zpět na Dejvickou (na mši sv. půjdeme v Jilemnici)
Poznámka k lyžím: běžky si můžou vzít Píďalky a Umpalumpové, pokud na nich alespoň
trošku umí (jsou víc na lyžích než na zemi) a chtějí si na nich zajezdit. Podmínkou ovšem je
sníh, který teď zrovna v Jilemnici není (je jenom na krkonošských hřebenech, a tam se za
ním asi nepotáhneme). Předpověď však na čtvrtek určité sněžení slibuje, takže se situace
může změnit. Na oddílových stránkách najdete ve čtvrtek večer doporučení, jestli si lyže
s sebou vzít nebo ne. Štěpán
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Vedoucí a rádce Kosatek
Od pololetí se už nebude do vedení Kosatek zapojovat Káča. Dotazy, omlouvání neúčasti

na akcích atd. mají na starosti Bobule (vedoucí, tel. 605 034 791) a Manka (rádce).

Pro rodiče: Podpisy jsou tu!
Jak už jsem psal minule, občas potřebujeme váš podpis, abychom měli v pořádku

administrativu u KČT a případně získali nějakou tu korunu na činnost našeho oddílu.
Podpisy jsou potřeba právě nyní, proto, máte-li možnost, se prosím zastavte před či po
jakékoliv schůzce v klubovně či na srazu či návratu z výpravy a podepište se nám.

Plán akcí na druhé pololetí
V druhé části tohoto Velkého psa máte plán akcí a kalendář na období únor -

srpen 2008. Vyvěste si jej doma na lednici, zapište si termíny akcí do kalendáře -
prostě udělejte všechno pro to, abyste na schůzky a výpravy nezapomněli!

V únoru je pouze jedna oddílová a jedna družinová schůzka, zbytek měsíce jsou pak
jarní prázdniny (nejprve 16. - 23. 2. na školách v Praze 1 - 5 a potom 23. 2. - 1. 3. v Praze
6 - 10), v této době nejsou žádné schůzky! Od března pak vše poběží zase normálně.

V loňském roce jsme se zúčastnili akce na podporu misií v Africe. Také letos se do akce
„Na světě nejsme sami“, pořádané v polovině dubna, zapojíme. Píďalky a zájemci
z Umpalumpů budou připravovat část programu této akce, všichni ostatní jste v dubnu
zváni do areálu břevnovského kláštera jako návštěvníci a účastníci akce. Svojí účastí
můžete přispět misiím i vy.

V červenci vrcholí naše činnost letním stanovým táborem. Tábor je tradičně třítýdenní,
protože však máme početnou družinu Kosatek, pro které by tři týdny mohly být moc, mají
Kosatky tábor o týden kratší. Píďalky a Umpalumpové odjíždějí z Prahy hned v sobotu po
vysvědčení (28. června), Kosatky jedou až 5. července! Tábor končí pro všechny stejně v
sobotu 19. července. Odjezdy a příjezdy v jiné dny nejsou možné, počítejte s tím při
plánování dovolených apod.!!!

Jaké je to v zemi pohádek (postřehy z celoroční hry)
Večerníček
Na zářijové výpravě jsme se ocitli v zemi pohádek. Vystopovali jsme

Večerníčka, kterého unesl zlý Fantomas a chtěl se místo něj dostat do
televize se svým pořadem Fantomasíček. Večerníčka jsme osvobodili a za
odměnu teď cestujeme po pohádkách.

Příběhy včelích medvídků
Za Čmeldou a Brumdou jsme jeli do Jitravy u Liberce. Na konci října jsme

s nimi putovali za jejich tetičkou Vosičkou, která bydlela na vysokém kopci. Byli
jsme díky tomu až na Ještědu, Vosička však mezitím odjela na zimu do údolí -
naštěstí do Jitravy…

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko
V listopadu jsme jednomu pánovi hledali brýle, protože, jak onen pán

pravil, „brýle bez brýlí se špatně hledají“. Dostali jsme za to utržené
sluchátko a díky němu mohli zjistit co nejvíc zajímavostí o zajících („zajíc
žije v lese…“) a vyléčit Kropáčkovi angínu.

Maxipes Fík
Ája říká: „Fíku, ty jsi otylý!“ Na psích závodech ho nechtěli vzít, zato koňský

závod vyhrál „o délku jazyka“. Zkusili jsme koňský překážkový závod a musím
říct, že kdybychom jazyk vyplazili stejně jako Maxipes Fík (teda pardon, kůň
Fikus), určitě bychom si ho na překážkách ošklivě prokousli. Fík je nejlepší!


