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Výprava na Křivoklátsko 
   Na listopadové výpravě, i když byla jen jednodenní, nás nebylo zase tak moc. Ale patnáct 

je příjemný počet na hry i na povídání, takže nám to moc nevadilo. Noc předtím a dopoledne 
sněžilo, takže křivoklátské lesy byly pod bílou přikrývkou a všude bylo moc pěkně.  

Odpoledne jsme došli do Lán a navštívili tamní muzeum sportovních automobilů. Zejména 
ty nejstarší auta, stará více než sto let, vypadala opravdu kouzelně.  

Celou výpravu připravila Manka a všem se líbila (tedy ta výprava…). 

ODDÍLOVÉ VÁNOCE 13.-14. PROSINCE 2008 

Vánočka Vánočka Vánočka Vánočka –––– Slabce u Rakovníka Slabce u Rakovníka Slabce u Rakovníka Slabce u Rakovníka    
• SRAZ: v sobotu 13.12. v v v v    10101010::::11110000 hod. hod. hod. hod. na Dejvické v podchodu, za eskalátory (vlak jede v 10:30 

hod. z Prahy-Dejvic) 
• S SEBOU: vybavení na výpravu do chalupy (spacák, karimatku, hygipotřeby…), jídlo (večeře je 

společná podle domluvy na schůzkách), OV-osobní věci, teplé oblečení a boty, přezutí, dárky 
pro ostatní členy oddílu, 60 Kč 

• NÁVRAT: v neděli 14.12. v 1v 1v 1v 15555::::00000000 hod. hod. hod. hod. zpět na Dejvickou (budeme po mši sv.)          Štěpán 

První akce po Novém roce 
V lednu se poprvé sejdeme na oddílovce v úterý 6. ledna 2009. Mimořádně 

začneme už v 17 hod., protože je slavnost Zjevení Páně (Tří králů) a během schůzky se 
přesuneme do kostela sv. Václava na mši sv. v 18 hod. Skončíme v 19 hod. u kostela. 

Není omluva jako omluva… 
Všichni už tu větu určitě znáte:  

Když nemůžeš ze ZÁVAŽNÉHO důvodu přijít na schůzku nebo jet na výpravu, 
nezapomeň se NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM omluvit SVÉMU vedoucímu! 

Je to proto, abychom věděli, kolik nás přijde. Když nepřijdete a správně se omluvíte 
(stačí SMS „Nepřijdu…, protože…“), dostanete za výpravu alespoň nějaké body. Když se 
omluvíte pozdě, bez vážného důvodu, jinému vedoucímu (!) nebo vůbec, nezískáte nic…  

Už v zářijovém čísle Velkého psa vyšla jména vedoucích jednotlivých družin 
a telefonní čísla na ně (ke stažení také na internetových stránkách). Nemá tedy 
cenu se vymlouvat, že nemáte číslo nebo nevíte, komu se omluvit. 

V pololetí vyhodnotíme účast na akcích a na ty, kdo často chybí a neomlouvají se 
(nebo mají důvody typu „byli jsme nakupovat“), si posvítíme. A když někdo nechodí na 
akce přes rok, nemůže jet na tábor - a tím je vážně ohroženo i jeho členství v oddíle! 

Sladká soutěž Wonkovy čokoládovny 
5 prémiových bodů do celoročního bodování za každou správnou odpověď! 
Originální Wonkova čokoláda pro jednoho vylosovaného šťastlivce! 

Třetí soutěžní otázka: 
Co se stalo s čokoládovým palácem, který pan Wonka postavil bohatému šejkovi? 

Odpovědi odevzdejte do úterý 6. ledna 17:30 hod. Štěpánovi nebo do krabice v klubovně. 
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Celoroční bodování 
Listopad byl 
takovým 
obyčejným 
měsícem – tři 
družinovky, 
oddílovka, výprava.  

Prémií bylo hodně 
– Manka, Klára, 
Vojta, Bára, 
Markétka, Berenika 
(+20), Berenika 
ještě navíc (+5), 
Terka za odpověď 
v soutěži (+5). 

 Mínusy si svým 
chováním vysloužili 
Jirka, Vojta, Péťa, 
Lachtan (-5) a 
Lukáš (-10). 

 

 

Bonbónky zBonbónky zBonbónky zBonbónky z    Karlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových Varů    
fakt nezávislé a dokonale seriózní zprávy z vašeho města

Mají brýle! 
MÓDA • Slečny Tajemná Theresie a Maky z Paky 
měly tu čest navštívit další z obchodů, které se 
nacházejí v našem městečku. Tentokrát zavítaly do 
OPTIKY! Když „zpozorovaly“, že je zde budou 
obsluhovat energičtí mladíci, neváhaly a jaly se si 
sednout a už se jen nechaly obsluhovat. Co 
následovalo vidíte níže ☺: 

    
A věřte mi, že v těchto brýlích vás zaručeně nikdo nepozná ☺☺☺ 

Krádež na požární stanici 
SKANDÁL • A opět se bude psát o mediálních 
hvězdách: Maky z Paky při hře na požární stanici 
ukradla Tajemné Theresii botu! Vymlouvala se, že to 
bylo nedopatření, ale kdo ví? Snad jen ona… 

Co si přečtete příště… 
Připravujeme pro vás podrobnou reportáž z Vánočky 
a jejích příprav a NÁHODOU jsme zabrousili i ke 
Špagátovi. A zjistili jsme následující: ačkoli je zatím 
„singl“, vaří pro 10 lidí. Pravdou zůstává, že je to kluk 
jako buk a jí za 3, ale do deseti přece jenom zbývá 
sedm… Že by si už trénoval na rodinný život? 
 

Píďalky našly první kus Zlatého kupónu! 
AKTUALITA • Maky z Paky nalezla první část 
zlatého kupónu. Její pocity a názory si můžete 
předčíst zde, ale jedno je jasné-byla opravdu 
(ale opravdu!) šťastná. 
1)Jaké byly vaše pocity bezprostředně po nalezení??? 
Óóó! No tak to je jasné, že jsem byla šťastná. Taky 
jsem hned běžela a svůj kus zlatého kupónu jsem 
vyvěsila na nástěnku… 
2)Jaké jsou vaše nové brýle a kam je budete nosit? 
Óóó! Moje nové brýle? Jsou ú-ž-a-s-n-é!!! A nosit je 
budu, kam jenom to bude možné. Tedy samozřejmě 
jen v případě, že se mi budou zrovna hodit 
k oblečení... 
3)Jistě…Á! Ještě tu mám poznámku, že jsou dělané 
protekčně, na zakázku. Co je na tom pravdy? 
Óóó! To není joke! Opravdu jsou na zakázku, ale 
neříkala bych tomu protekce, spíš kamarádská 
službička. (smích) 

Chudák, je úplně mimo … 
SPOLEČNOST • A aby nebyly celé Bonbónky jen o 
Maky a Terry, máme tu ještě jednu zajímavost. 
Pochází z tajného zdroje a hovoří o tom, že MANKA 
(ano, ta hodná, milá, mírumilovná a spořádaná 
vedoucí Kosatek) hovoří se sluncem. Pravdivost této 
informace je nutno ověřit, ale jestli se sluncem 
opravdu vedou hovory, bude z Manky naprostý 
unikát, protože je pravděpodobně jediná na světě. I 
za stovky let se lidé budou chodit dívat na její ostatky 
a říkat si: „Jó, ta svatá Manka! To ti byla ale zázračná 
ženská…“ 
 

LISTOPAD 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1. Manka 132       
      2. Berenika 126 
      3. Markétka 124 
     4. Vojta 122    
      5. Bára 118 
    6.-7. Klára 114    

6.-7. Terka 114       
     8. Matěj 110    
     9. Péťa 105    

10. Maky 95       
   11. Honza 93    

12. Špagát 88       
13.  Cyrda 82       

   14. Terezka 75    
      15. Míša 73 
   16. Jirka 73    

17. Inka 58       
      18. Lachtan 52 
        19. Kuba 47 

20. Marek 45       
   21. Lukáš 44    


