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Co můžeš zažít dnes, neodkládej na zítra!  
Konec dubna, květen a červen – to je období, kdy se každoročně 

koná nejvíc oddílových akcí. Díky pěknému počasí se už dá spát 
venku, takže na dvoudenní výpravy můžeme jet opravdu tam, kam 
chceme, a ne tam, kde zrovna seženeme ubytování. A k tomu různé 
akce navíc… no čtěte dál a uvidíte sami. 
Na misijní neděli 19. dubna jsme se opět zapojili do pořádání 

akce „Na světě nejsme sami“ v zahradách břevnovského kláštera. 
K loňským lanovým překážkám jsme přidali pár nových věcí a i přes 
napodobeniny u některých jiných oddílů byl o naše stanoviště velký 
zájem. Několik dní předtím i potom bylo sice ošklivo a pršelo, ale 
neděle byla slunečná a díky tomu nakonec přišlo hodně lidí. Zatímco 
děti si hrály a soutěžily, dospělí sáhli do kapes a přispěli nějakou tou 
korunou na papežské misijní dílo dětí. A nebylo to málo – letos se 
vybralo 52 836 Kč ! Všem, kdo jste přišli a pomohli s našimi 
programy, velké díky! 

O týden později jsme jeli na výpravu do Votic. Spali jsme ve 
skautské klubovně, v sobotu jsme chodili po České Sibiři (tak se 
krajina kolem Votic nazývá) a zkoušeli, jaké to je být loupežníky. No, 
většině z nás se to asi trošku příčí, protože všichni přepadení vyvázli 
živí, a některým dokonce zbylo víc než jen holý život… Večer jsme si 
pak zpestřili malou hudební a taneční produkcí na ulici před 
klubovnou. V neděli jsme se vydali na kopec Větrov tři kilometry za 
městem, kde byla v kapli sv. Vojtěcha poutní mše svatá. 
Třetí květnový víkend byl ve znamení koloběžek. Ve Stromovce se 

jel 21. ročník závodu „24 hodin na koloběžce“ a my byli opět u toho. 
My znamená hlavně vedoucí a Píďalky. Bylo nás sice méně než vloni 
(průměrně šest), ale i přesto jsme obhájili naše tradiční 8. místo (ze 
třinácti) a o šest překonali vysněnou hranici 200 koleček. Velkou 
zásluhu na tom má hlavně tatínek Sedláček se svým týmem, protože 
během týdne dokázali z nepojízdného vraku závodní koloběžky 
udělat perfektní stroj, který jezdil jako blesk (dokonce tak rychle, že 

v noci jsme se museli střídat po dvou kolečkách místo 
po jednom, abychom nevstávali každou půlhodinu). 
Všichni, kdo jezdili, mají bohaté zážitky - a těm, kdo se 
přišli podívat, děkujeme za podporu! 
Poslední týden v květnu jsme zahráli a zazpívali na 

středeční mši svaté u sv. Václava. K našim tradičním 
nástrojům (kytary, klávesy, příčná flétna) se tentokrát 
přidal i Jakub Kroneisl se svými houslemi – a myslím, 
že to byla paráda. Holky pak ještě zazpívaly litanie 
k Panně Marii při májové pobožnosti… Snažíme se hrát 
jednou za měsíc, tak kdo ještě na středeční mše 
nechodíte, příště přijďte! Zpívat může každý… 
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A na konci týdne jsme konečně vyjeli na výpravu 
ven. České Středohoří je plné špičatých kopců, na 
každém druhém stával hrad (alespoň malý) a 
v některých částech této zajímavé krajiny jsou 
dokonce i lesy… První noc jsme spali na zřícenině 
hradu Oltářík na vrcholu kopce tak špičatém, že 
nahoře není téměř žádné rovné místo. K tomu foukal 
silný vítr, občas pršelo, šňůry nebylo k čemu přivázat 
a kolíky do čeho zapíchnout, kosatčím holkám se 
skutálela konzerva s paštikou kamsi do temného lesa 
a v listí a kamení nešla najít…  prostě noc plná 
dobrodružství. A to jsme se pak doma dozvěděli, že 
jinde v té době padaly kroupy a lámaly se stromy… 

Zbytek výpravy už byl výrazně klidnější, v neděli jsme se zastavili v Kostomlatech u kapličky 
Panny Marie se zázračným pramenem a zdatnější si pak ještě odskočili na moc hezkou 
zříceninu kostomlatského hradu Sukoslav. (O kapličce i hradu si můžete přečíst na stránce 
www.volny.cz/kostomlaty). Jen na tu Milešovku, nejvyšší horu Středohoří, kterou jsme během 
výpravy obešli téměř dokola a která nás stále sledovala, jsme nevylezli… no alespoň máme 
důvod se sem někdy znovu podívat. 

Schůzka rodičů … ale proč bez rodičů? 
V úterý 19. května se konala schůzka rodičů k letnímu táboru. Se všemi čtyřmi 

rodiči, kteří přišli, jsme si popovídali, dostali informace k balení a odjezdu na tábor, 
návštěvnímu dni apod. a měli možnost se zeptat na to, co je v souvislosti s letošním 
táborem zajímalo. U ostatních rodičů (kteří si i přesto, že termín schůzky byl vyhlášen 
v minulém Velkém psu a znali ho tedy měsíc dopředu, čas neudělali) tedy předpoklá-
dáme, že ohledně tábora je jim vše jasné a informace na oddílových stránkách jsou pro 
ně dostačující… Kontakty na vedoucí tábora jsou otištěny v minulém čísle Velkého psa. 

Platby za tábor 
Do 31. května měly být na účet oddílu připsány peníze za tábor. Do dnešního dne 

(úterý 2. června) nepřišly platby od Černých (Jirka, Lachtan) a Čermáků 
(Lukáš). Kontaktujte prosíme co nejdříve Lukáše Čenovského! Protože jste nedali 
předem vědět, že potřebujete s platbou počkat, 
počítejte s navýšením ceny o 300 Kč tak, jak bylo 
uvedeno v minulém čísle Velkého psa. 

Fara ve Slabcích - Chcete mě? 
Pater Kružík z farnosti Petrovice u Rakovníka, 

který za námi jezdí na tábor a který nám poskytl 
faru ve Slabcích na prosincovou Vánočku, nás 
požádal o pomoc při hledání využití pro tuto faru. 

Jedná se o starobylou barokní faru uprostřed 
obce Slabce, hodinu jízdy autem z Prahy (jako na 
tábor, ale za Rakovníkem rovně). Budova 
potřebuje určitou péči, ale není v havarijním stavu 
(střecha dobrá, zdi nejsou podmáčené, žádné plísně ani houby). V budově je vodovod i 
elektřina (nyní odpojena, neplatí se), odpad, kamna na tuhá paliva. Místnosti potřebují 
vyklidit, vymalovat, upravit podlahy apod. Větší zásahy by bylo nutné projednat 
s památkáři. Za budovou je zahrada s ovocnými stromy, kůlnami, parkováním. 

Fara by byla vhodná jako víkendová a prázdninová chalupa pro více rodin nebo 
farnost a je nabízena k dlouhodobému pronájmu nebo prodeji. Pokud nebudou žádní 
zájemci o využítí fary tímto způsobem, bude muset být fara prodána cizímu kupci – 
petrovická farnost nemá zbytné prostředky na údržbu budovy, pro kterou není využití. 
V případě zájmu o další informace, fotky a kontakt se obraťte na Štěpána.



Celoroční bodování 
 

V dubnu si mohli 
přilepšit ti, kdo 
kromě oddílové 
výpravy na konci 
měsíce přišli také na 
misijní neděli.  

Prémii za pomoc tak 
dostali Cyrda, 
Špagát, Manka, 
Terka, Inka, Terezka 
a Bára (+20), Maky, 
Vojta a Péťa (+10). 

Lítaly ale taky 
mínusy, tentokrát to 
schytal Lukáš  
za nedodaný (později 
sice dodaný, ale  
nedodělaný) zápis do 
kroniky (-10) a Jirka 
za zlobení (-5). 

 
 

Květen nabízel body 
navíc za hezký zápisník 
a také za soutěž 
Wonkovy čokoládovny. 

Prémii za zápisník 
dostali: Manka, Terka, 
Maky (+10), Cyril, 
Jirka, Terezka, Péťa, 
Bára, Berenika a 
Markétka (+5).  
Za pěkný zápis do 
kroniky si nahrabal 
Cyrda (+20). 

Správnou odpověď 
odevzdaly Manka, 
Terka, Inka, Maky, 
Jirka, Matěj, Honza, 
Terezka, Péťa, Lachtan, 
Kuba, Bára, Berenika a 
Markétka (+5). 

Mínus za sprosťárny na kosatčí družinovce dostali Kuba (-10) a Lachtan (-5).  
 

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

Šestá + sedmá (prémiová) soutěžní otázka: 
Jak se jmenovaly děti, které našly Zlaté kupóny před Karlíkem? 
Které z nich u nás v Karlíkových Varech zatím kupón nenašlo? 

Odpovědi odevzdejte do úterý 23. června 17:30 hod. do krabice v klubovně. 

DUBEN 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1. Manka 145       
2.-3. Cyrda 139       

   2.-3. Terezka 139    
        4. Bára 134 
     5. Vojta 124    
     6. Péťa 123    

7.-8. Terka 120       
    7.-8. Klára 120    
     9. Matěj 116    
        10. Markétka 109 

11. Maky 106       
        12. Berenika 105 
     13. Jirka 100    
     14. Honza 98    
      15. Lachtan 96 

16. Špagát 78       
17. Inka 72       

   18. Lukáš 50    
        19. Míša 43 
        20. Kuba 37 

KVĚTEN 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1. Cyrda 141       
   2. Vojta 129    
   3. Jirka 121    

4. Terka 120       
5. Manka 119       
6. Maky 117       
   7. Honza 114    

8. Inka 113       
   9. Lukáš 110    
      10. Markétka 97 
      11. Bára 96 
     12. Matěj 89    
   13. Klára 84    
     14. Péťa 78    
      15. Kuba 70 
      16. Lachtan 64 
   17. Terezka 56    
      18. Berenika 40 
      19. Míša 36 

20. Špagát 28       



  

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

Zlaté kupóny sestaveny! 
Kosatky, Mamuti a Píďalky – to 

jsou oni! Ano, je to tak – šikovné 
Kosatky, silní Mamuti a rozvážné 
Píďalky – právě oni to jsou! Nikdo 
jiný! 

ŽHAVÉ TÉMA • A kdo že to vlastně je? 
Na první pohled nikdo a nic zvláštního, 
jen tři družiny turistického oddílu Sirius, 
které se už od září snaží sestavit Zlatý 
kupón. Celý rok 
chodí naším městem 
od jednoho obchodu 
ke druhému a 
nakupují Wonkovu 
čokoládu. Ano, to 
dnes dělá kdekdo – 
ale oni byli trpěliví, 
získávali body 
nejrůznějšími způsoby, nakupovali za ně 
čokolády - a jejich celoroční snaha se jim 
vyplatila!  

Nejmladší z nich, Kosatky, už totiž 
mají svůj kupón kompletní – a ještě jim 
zůstaly dva dílky navíc.  

Nejstarší Píďalky to asi mají takříkajíc 
„na háku“, a nebo nemají tolik štěstí – 
ze šesti dílků jich mají jen pět, a k tomu 
tři navíc (stejné jako ty, které už mají). 
Ale pozor, teď  to přijde – překvapení 
večera, tichá voda co břehy mele, zlatý 
hřebík noci a tak podobně – Mamuti! Po 
vzoru svého družinového zvířete se do 
toho pořádně opřeli a rozjeli sbírání ve 
velkém – a nejen že nyní mají jeden 
kupón kompletní, ale jediný dílek jim 

chybí do kupónu 
druhého! A k tomu 
jim ještě další dva 
dílky přebývají… 

Pan Willy Wonka 
tedy bude jistě 
překvapen, kolik 
účastníků bude mít 
jedinečná exkurze 

do jeho továrny, kterou slíbil právě těm, 
kdo najdou a sestaví Zlatý kupón. A 
všem milovníkům Wonkových sladkostí 
nezbývá než doufat, že čokoládovna, 
která již přečkala ledacos, vydrží 
nakonec i stádo dusajících Mamutů…

Kolo štěstí končí! Poděkujte zahradníkovi… 
FINANCE • V úterý 16. června končí podle sdělení Wonkovy čokoládovny možnost 
vytočit si při nákupu čokolády slevu na kole štěstí. Původně plánovaný termín přitom 
měl být až 30. června. Podle neověřených informací za to může jakýsi zahradník, který 
si již vytočil tolik slev, že pokračování této akce by mohlo přivést obchodníky do 
vážných finančních potíží. 

Willy Wonka chystá čokoládový výprodej 
POSLEDNÍ ŠANCE • Na úterý 23. června vyhlásil pan Willy Wonka předprázdninový 
výprodej. Protože v létě je většina dětí z Karlíkových Varů pryč, klesá zájem o 
cukrovinky – a ty by se mohly v obchodech dokonce zkazit! Proto prý budou v tento den 
Wonkovy čokolády k dostání za historicky nejnižší ceny.
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