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Nejsme žádní medvědi –  
i v zimě se pořád něco děje…  

   I když náš Velký pes téměř dva měsíce spal, v oddíle se 
za tu dobu událo spoustu věcí. 

   V polovině prosince jsme na faře ve Slabcích oslavili 
oddílové Vánoce. V budově krásné venkovské barokní fary, 
která je již několik let nepoužívaná, jsme si vzájemně udělali 
radost drobnými dárky. Za svitu svíček a petrolejek a s 
hučením ohně v kamnech se to všem líbilo. 

Na začátku ledna se Štěpán s Topičem pokusili uložit k 
zimnímu spánku – vydali se do lesa u Řevničova a v mínus 
dvanácti tam přespali pod jedním smrkem. Topičovi trošku 
prokřehla pravá noha a Štěpánovi to teď nějak pomaleji 
myslí, ale oba tvrdí, že je vše v pořádku… 

V půlce ledna jsme se zúčastnili mezioddílové hry 
v brdských lesích. Letos ji poprvé připravoval náš oddíl, tedy 
Píďalky pod vedením Lukáše, a je od nás velmi hezké, že 
jsme po loňském drtivém vítězství přenechali medailová 
místa ostatním a skromně se umístili na posledních místech. 

Na pololetní prázdniny jsme vyrazili do 
Klatov. Docela velká tělocvična s dalšími 
místnostmi nám poskytla dost prostoru 
pro různé hry od fotbalu přes přehazku a 
volejbal až po frisbee nebo různé 
honičky. V sobotu jsme zamrzlou krajinou 
uklouzali kolem 15 km, někteří z nás 
budou mít modřiny od neustálého padání 
ještě hodně dlouho… 

Před námi je poklidný měsíc únor, ve 
kterém nejsou v plánu žádné oddílové 
akce. Můžete se však domluvit na 
schůzkách a uspořádat si družinovou akci 
– třeba na výstavu pohyblivých hraček 
v Mělníku – autíčka, vláčky, lodě… 

 
 

Máme 9 dílků Zlatých kupónů! 
Po půl roce nakupování Wonkových čokolád v Karlíkových Varech máme nasbíráno už 

devět částí Zlatých kupónů. Některé dílky jsou sice stejné, ale protože každá družina se 
snaží sestavit svůj vlastní Zlatý kupón, můžete si jednotlivé dílky mezi družinami 
vyměňovat. Nezapomeňte, že naším cílem je sestavit alespoň jeden celý Zlatý kupón za 
každou družinu – jinak nebudeme moci jít na návštěvu do Wonkovy továrny všichni! 
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Plán akcí na druhé pololetí 
V tomto čísle Velkého psa najdete plán a kalendář všech oddílových akcí od února až 

do července. Všechny akce si doma zapište do kalendáře, abyste si na stejný den 
neplánovali návštěvu u babičky ani nic podobného! 

Na březen se chystá výprava s rodiči a sourozenci. Vemte své tatínky, maminky, 
sourozence s terénními kočárky i bez nich, o zábavu nebude nouze. Podrobnosti se 
dočtete v příštím Velkém psu, už teď se ale můžete těšit! 

V červenci pojedeme tradičně na tábor, opět na naše tábořiště na Javornici. Tábor 
začne už v sobotu 27. června a potrvá do soboty 18. července. Pokud někomu z vás 
končí škola až v úterý 30. června,  dostanete od nás omluvenku do školy (nejlépe na 
pondělí i úterý, pokud by se škola zdráhala, tak alespoň na pondělí a v úterý byste si jen 
zajeli pro vysvědčení, v krajním případě byste jeli na tábor až od středy). Kosatky 
pojedou na tábor na 14 dní, od soboty 4. do soboty 18. července. Hlavním vedoucím 
bude Lukáš Čenovský (lkcenovsky@seznam.cz, 774 654 624), s dotazy se obracejte 
hlavně na něj - Štěpán se z rodinných důvodů zúčastní spíš symbolicky. 

Kontakty na vedoucí 
Abyste se mohli včas omlouvat, když ze ZÁVAŽNÉHO DŮVODU nemůžete na 

oddílovou akci (schůzku, výpravu), otiskujeme znovu kontakty na vedoucí družinek. 
Závažným důvodem se rozumí nemoc, školní akce apod., ne nákup nebo návštěva! 

Mamuti: Topič ℡ 233 335 896 �773 541 756 
 Vašek ℡ 233 310 355 �721 450 265 

Kosatky: Manka ℡ 233 331 918 �724 352 241 (občas nefunguje) 
 Maky ℡ 224 317 983 �739 663 262 

Píďalky: Štěpán ℡ 281 961 656 �604 372 148 
 

Účast na výpravách 
Skončilo první pololetí školního roku, a tak 

je zajímavé se podívat, kdo z vás jezdí na 
oddílové výpravy a kdo se jim všelijak vyhýbá.  

Celkem bylo 7 akcí: v září Černolice-Klínec, 
v říjnu družinová akce a podzimky Železná 
Ruda, v listopadu Křivoklátsko, v prosinci 
Vánočka ve Slabcích, v lednu Brdy a pololetky 
v Klatovech. 

Všech sedmi výprav se z celého oddílu 
zúčastnila jen Markétka. To je na hóóódně 
velkou pochvalu! Naopak na pouhých dvou 
výpravách byli Inka, Lukáš a Míša, a to na 
pochvalu rozhodně není. Pokud jste v tabulce 
napsáni tučně, znamená to, že jste nebyli ani 

na polovině výprav. A pokud k tomu máte i nějaké neomluvené akce, měli byste se nad 
sebou zamyslet a honem rychle s tím začít něco dělat, protože jinak strávíte léto 
v Praze, u babičky nebo u moře, ale s námi na táboře asi ne…  

PÍĎALKY účast oml. neoml. MAMUTI účast oml. neoml. KOSATKY účast oml. neoml. 

Cyrda 5 2 - Jirka 3 3 1 Míša 2 4 1 
Špagát 5 2 - Matěj 6 1 - Lachtan 3 3 1 
Manka 6 1 - Klára 6 1 - Kuba 3 2 2 
Terka 5 2 - Honza 6 1 - Bára 6 1 - 
Inka 2 5 - Lukáš 2 3 2 Berenika 6 1 - 
Maky 6 1 - Vojta 6 1 - Markétka 7 - - 
Marek 3 3 1 Terezka 4 2 1     
    Péťa 6 1 -     



Celoroční bodování 
 

Poslední měsíc 
roku 2008 nebyl na 
body moc štědrý – 
byla totiž jen 
oddílovka, jedna 
družinovka a jedna 
výprava. Například 
jedna neomluvená 
neúčast tak 
znamenala 
výraznou ztrátu.  

Prémii za 
správnou odpověď 
v soutěži získali 
Manka, Terka, 
Maky, Jirka, Klára, 
Honza, Vojta, Míša, 
Lachtan, Kuba, 
Berenika a 
Markétka (+5). 

 
V lednu se ve 
srovnání 
s prosincem body 
nešetřilo, naopak, 
většina z vás si 
pěkně „nahrabala“, 
hlavně na 
pololetkách. 

Prémii dostali 
Lachtan a Honza za 
zápis do kroniky 
(+20) a Jirka a 
Matěj za pomoc 
oddílu – vedení 
skupinek při 
mezioddílové hře 
na Brdech (+20). 

 Mínusy žádné 
nebyly – hurá! 

 

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

Čtvrtá soutěžní otázka: 
Jaké povolání měl tatínek Willyho Wonky? 

Odpovědi odevzdejte do úterý 10. března 17:30 hod. do krabice v klubovně. 

 

PROSINEC 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

   1.-2. Vojta 65    
1.-2. Terka 65       

   3.-5. Klára 63    
   3.-5. Honza 63    

3.-5. Maky 63       
    6. Matěj 60    
   7.-8. Péťa 59    
   7.-8. Jirka 59    
   9. Terezka 58    

10.  Cyrda 57       
11.-12. Manka 56       
11.-12. Marek 56       

13. Špagát 42       
      14.-16. Berenika 40 
      14.-16. Markétka 40 
      14.-16. Míša 40 
      17. Bára 35 

18. Inka 34       
      19. Lachtan 30 
   20. Lukáš 14    
        21. Kuba 5 

LEDEN 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1.  Cyrda 161       
     2. Matěj 160    
     3. Vojta 156    
       4.-5. Markétka 154 

4.-5. Manka 154       
     6. Péťa 153    
      7. Bára 151 
      8. Berenika 145 

9. Terka 141       
   10. Klára 135    

11. Špagát 124       
   12. Honza 115    
        13. Kuba 113 
   14. Lukáš 112    

15. Maky 105       
   16. Terezka 99    
      17. Lachtan 92 
      18. Míša 85 

19. Marek 84       
   20. Jirka 76    

21. Inka 30       



����  www.sirius.webzdarma.cz               ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán. Vyšlo 10. 2. 2009. 

 

 
 

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

Dvě blondýnky na brigádě 
SLABODUCHÉ • Každý z nás chodí občas 
nakupovat. Maminka přijde do pokoje a 
řekne „Tady máš seznam, tašku a peníze 
a dojdi pro nákup“. Jak byste ale byli 
překvapeni, kdybyste přišli do obchodu a 
v regálech vedle sebe ležely rohlíky a 
zubní pasty, jogurty a šroubky nebo 
jablka a salámy?  
Určitě byste si řekli „To sem musel dát 
nějaký trouba…“. Nechybělo moc a 
zákazníci v obchodě TESCO 
v Karlíkových Varech to mohli zažít na 
vlastní kůži. Naše dvě slavné 
skoroblondýnky Maky z Paky a tajemná 
Theresie se tam totiž přihlásily na 
brigádu.  
Od hlavního manažera (mimochodem 
minulý týden ho srazil motýl a přetrhla 
se mu tkanička) dostaly slušivé visačky 
s označením BRIGÁDNÍK a seznam 
zboží, které měly v určeném množství 
vyložit ze skladu do označených regálů. 
A pak začal zmatek – obě brigádnice se 
motaly s balíky zboží mezi zákazníky, 
vrážely do nich (bez omluvy!), staré paní 
z Hanspaulky nechtěly odpovědět na 
otázku co je teď nejvíc zlevněno, a navíc 
se v regálech objevovalo zboží, které 
tam být nemělo, nebo ho tam bylo málo.  
Nakonec sice všechno jakžtakž dobře 
dopadlo, ale hlavní manažer uvažuje o 
tom, že napříště zaměstná tyto 
brigádnice už jen jako figuríny ve výloze 
s nářadím pro kutily. 
 
 

 
����  STAŇ SE NOVINÁŘEM!   
Byl jsi u toho, když se v Karlíkových 
Varech stalo něco neobvyklého? 
Nebo jsi o tom slyšel? Vypátral jsi 
něco ze života slavných osobností 
našeho města, o kterých často 
píšeme? A nebo naopak o někom 
úplně normálním, o kom jsme ještě 
nikdy nepsali? Máš zajímavou fotku 
nebo šokující obrázek? Pošli nám 
svůj příspěvek a my ho otiskneme! 
Pište na naši redakční adresu 
karlikovarske.bonbonky@email.cz 
nebo nechte svůj příspěvek 
v klubovně a označte ho nápisem 
„Bonbónky“. 

V Karlíkových Varech se opět staví! 
ROZVOJ • V našem městě se opět staví. Již brzy by měla v Karlíkových Varech 
vzniknout další nová ulice. Doufejme, že se při jejím plánování nezapomnělo na nějaký 
ten obchod, krámek nebo alespoň stánek s potravinami, aby bylo kde nakupovat 
vynikající Wonkovy čokolády a hledat v nich Zlaté kupóny. 
 

 

 

 


