
  VVeellkkýý    
ppeess  

  

  

Ve škole je nejlíp o prázdninách 
Zní to asi trošku divně, ale kdo jste 

byli na pololetkách v Nové Pace, určitě 
se mnou budete souhlasit. Malá škola 
přímo na náměstí v centru města, 
úžasně vybavená kuchyně (vždyť se 
taky jednalo o střední gastronomickou 
školu, kde se učí budoucí profesionální 
kuchaři), docela dobrá (i když malá) 
tělocvična… no prostě ve škole jsme si 
to užili a bylo to určitě lepší než při 
vyučování ☺  

A k tomu další zážitky: páteční 
šarvátky ve sněhu, sobotní celodenní 
výlet se sluníčkem nad hlavou a 
neuvěřitelným množstvím sněhu 
všude kolem, nedělní mše v krásném 

a obrovském barokním kostele … a navíc nikdo nezlobil… prostě mně se na pololetkách 
moc líbilo! 

Štěpán 

KINO: Mikulášovy patálie 
     Nikomu z vás snad není potřeba vysvětlovat, co jsou to Mikulášovy 
patálie. V pátek 19. února máme šanci jít se společně podívat do kina na 
jejich filmovou podobu. Film je to prý úžasný a legrace je v něm stejně 
tolik, jako v knížce… 

• SRAZ v pátek 19.2. v 16:30 na Dejvické v podchodu, za eskalátory 
• S SEBOU tramvajenku nebo 2 přestupní lístky, 85 Kč na vstupné 
• NÁVRAT v 19:45 zpět na Dejvickou 

Kdo chcete jít na Mikulášovy patálie, dejte vědět do pátku 
12. února Štěpánovi, pak už pro vás nemusí být lístky!!! 

 

Nejbližší akce: jednodenní výprava 20. února 
V sobotu po Mikulášových patáliích se opět vydáme na výpravu. Podrobnosti 

dostanete na lístečku na schůzkách.                                                                   Štěpán 
 

Plán akcí na druhé pololetí školního roku 2009-2010 
V tomto čísle Velkého psa najdete termíny všech akcí až do letních prázdnin. 

Nezapomeňte si je hned zapsat doma do kalendáře, abyste si na stejný termín 
nedomluvili návštěvu, rodinnou oslavu, chalupu apod.!                               Štěpán 
 

občasník 
turistického oddílu 
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Hvězdná dráha oddílu Sirius 
V lednu byly 

dvě výpravy, a 
tak každý, kdo se 
jich zúčastnil, 
získal docela 
slušnou porci 
bodů za účast a 
kilometry – ti 
nejzdatnější až 
64 bodů! Navíc se 
udělovalo 
prémiových 20 
bodů za zpívání 
koled, jak byl 
napsáno 
v minulém čísle, 
a to mnohé z vás 
taky dost 
postrčilo nahoru. 
No a jestli se vám 
zdá, že hodně 
z vás má přes 
100 bodů, tak je 
to proto, že 
oproti všem 
zvyklostem 
z předchozích let 

byla letos v lednu výjimečně vysoká účast na výpravách! Všem zúčastněným proto patří 
velká pochvala… 

 

 
 
Neobvyklé blahopřání 

Bývalý vedoucí našeho oddílu, 
dlouholetý pomocník a podporovatel Vojta 
v těchto dnech úspěšně završil další 
významnou etapu svého pracovního 
života. Blahopřejeme a děkujeme za 
všechen čas, věnovaný našemu oddílu! 

Štěpán 

 
 
 

Teta Gerthrůda odpovídá… 
        Milá Gerto, Milá Gerto, Milá Gerto, Milá Gerto, můj brácha si mě vůbec nevšímá. Nepomáhá mi, jako bych byla nic. můj brácha si mě vůbec nevšímá. Nepomáhá mi, jako bych byla nic. můj brácha si mě vůbec nevšímá. Nepomáhá mi, jako bych byla nic. můj brácha si mě vůbec nevšímá. Nepomáhá mi, jako bych byla nic.     Nevím, co si počít,Nevím, co si počít,Nevím, co si počít,Nevím, co si počít, toužím s toužím s toužím s toužím s    ním ním ním ním 
navázat kontakt. On je ale stále na počítači a jediný krok, který učinil ke zlepšení naší komunikace je, že mi dal svůj navázat kontakt. On je ale stále na počítači a jediný krok, který učinil ke zlepšení naší komunikace je, že mi dal svůj navázat kontakt. On je ale stále na počítači a jediný krok, který učinil ke zlepšení naší komunikace je, že mi dal svůj navázat kontakt. On je ale stále na počítači a jediný krok, který učinil ke zlepšení naší komunikace je, že mi dal svůj 
Skype.  Skype.  Skype.  Skype.                                                                                                  Dík předem, zarmoucená obdivovatelkaDík předem, zarmoucená obdivovatelkaDík předem, zarmoucená obdivovatelkaDík předem, zarmoucená obdivovatelka    
  Milá Zarmoucená, buďto komunikuj přes Skype, nebo zkus malou fintičku. Dej mu svoje Ájsíkjů, třeba to prolomí 
ledy. Nebo snídaně do postele taky nic nezkazí (pokud se před tebou brácha ovšem na noc nezamyká…).  

(Gertice-opice) 

LEDEN 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 

1. Cyrda 164       
   2. Vojta 159    

3. Vosička 157       
      4. Verunka 156 
      5. Markétka 155 
      6. Tomášek 152 
      7. Bebe 150 
      8. Bára 145 
   9. Péťa 139    
      10. Kilián 134 
   11. Falbala 132    
   12.-13. Klára 123 12.-13. Hanička 123 
      14. Prokop 122 

15. Keny 117       
16.-17. Maky 116 16.-17. Lukáš 116    

   18. Kuba 115    
19. Manka 114       
20. Špagy 106       

      21. Terka 105 
   22. Honza 103    
      23. Kája 83 

24. Šustil 75       
25. Matěj 71       

   26. Lachtan 70    
   27. Míša 67    
      28. Pavlík 64 
      29. Klárka 47 

30. Inka 46       


