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Něco je ve vzduchu… 
Letošní zima byla opravdu důkladná, a i když jsme 

si na únorové výpravě do okolí Nymburka a Mladé 
Boleslavi nakonec užili i trochu sluníčka, nohama jsme 
byli pořád ve sněhu. Jen si vzpomeňte, jak jste měli 
po návratu domů promočené boty! 

Teď už nám v Praze už skoro všechen sníh roztál a 
ani těch pár sněhových přeháněk v posledních dnech 
nezmění to, co už určitě všichni tušíte a co už je občas 
cítit i ve vzduchu – jaro přichází… a začíná už tuto 
sobotu! Tak mu pojedeme naproti, ne?             Štěpán 

Mikuláš to nemá lehké 
     V pátek 19. února jsme se společně vydali do Modřanského biografu na film 
Mikulášovy patálie. Bylo nás patnáct a všem se nám film moc líbil. Jestli jste ho někdo 
ještě neviděli, určitě na něj běžte. Mikuláš má opravdu velkou patálii a její řešení není 
vůbec jednoduché…                 Štěpán 
 

Nejbližší akce:   NÁVŠTĚVA „ČESKÉ AMERIKY“ 
       jednodenní výprava 20. 3. 2010 

    Tentokrát se podíváme do okolí Berouna na 2 překrásné lomy Velká a Malá Amerika, 
hrad Karlštejn a mnoho dalšího ! 
• SRAZ v sobotu 20. března v 8:00 na Dejvické, za eskalátory (vlak jede v 8:39 z Hl.n.) 
• S SEBOU oblečení dle aktuálního počasí, OV, 2 přestupní lístky nebo legitku, 40 Kč na 

vlak, dostatek jídla a pití :-) 
• NÁVRAT v 17:30 zpět na Dejvickou 

Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte se včas příslušným vedoucím! 
Kontakty najdete v zářijovém čísle Velkého psa.  Keny, Matěj 

 

Na pranýři 
Když někdo ve středověku něco provedl, byl za trest postaven na náměstí na pranýř, 

aby ho každý viděl a on z toho měl pořádnou ostudu. My dnes máme na pranýři 
LACHTANA a ŠUSTILA. Po tak dlouhé době, co už chodí do našeho oddílu, totiž vyšlo 
najevo, že doma nemají ani jednu uzlovačku! Hanba a ještě jednou hanba. Sehnat si 
uzlovačku přitom není nic těžkého (například v Hornbachu vám ji ustřihnou za 10 Kč). 
Jen se nesmí na oddíl kašlat! (Jinak se jednoho dne může oddíl vykašlat na vás…) 
     No a příště? Příště by se mohli na pranýř dostat ti, kdo nechodí na oddílové 
akce. Omlouvá vás totiž jen opravdu závažný důvod (nemoc, škola v přírodě apod.). 
Neomlouvá vás, že jste zapomněli, rodičům se to nehodí, kamarád dostal novou 
gamesku na PlayStation a tak podobně! Vaši instruktoři a vedoucí věnují oddílu 
hodně svého času – ale nemají chuť ho věnovat těm, kdo o to nestojí…         Štěpán 
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Opravy k plánu akcí 
Po otištění plánu akcí na druhé pololetí školního roku jsme se 

dozvěděli dvě drobné změny: 

• Běh do zámeckých schodů (akce pro zájemce) se v sobotu 
27.3. nekoná (skutečný termín je 20.3., kdy máme výpravu). 

• Dvoudenní výprava 21.–23.5. je stejný víkend jako biřmování 
několika členů našeho oddílu v kostele sv. Matěje. Z toho 
důvodu bude výprava upravena (zkrácena či zrušena), 
podrobnosti se včas dozvíte.                                       Štěpán 
 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 

V únoru jsme 
ušli jen devět 
kilometrů (ono 
v tom sněhu toho 
o moc víc ani 
nešlo), takže 
v bodování 
tentokrát 
rozhodovala 
hlavně účast – 
jedna oddílovka, 
tři družinovky a 
výprava, to je 
dohromady 50 
bodů pro 
každého, kdo 
žádnou z těchto 
akcí nevynechal. 
A 50 bodů je 
v únorovém 
bodování pro 
většinu z vás víc 
jak polovina … 
Plyne z toho 
jediné – chodit na 
akce (a chodit na 
ně včas) se určitě 
vyplácí! 

 
Teta Gerthrůda odpovídá… 
                Milá Gerto, Milá Gerto, Milá Gerto, Milá Gerto, založila jsem si vzaložila jsem si vzaložila jsem si vzaložila jsem si v    jednom časopise poradnu, že jako budu odpovídat na dotazy čtenářek a čtenářů, jednom časopise poradnu, že jako budu odpovídat na dotazy čtenářek a čtenářů, jednom časopise poradnu, že jako budu odpovídat na dotazy čtenářek a čtenářů, jednom časopise poradnu, že jako budu odpovídat na dotazy čtenářek a čtenářů, 
radit jim a tak. Co máradit jim a tak. Co máradit jim a tak. Co máradit jim a tak. Co mám ale dělat, když se mě nikdo na nic neptá?m ale dělat, když se mě nikdo na nic neptá?m ale dělat, když se mě nikdo na nic neptá?m ale dělat, když se mě nikdo na nic neptá?                                                                                                                    Tvá zmatená GertaTvá zmatená GertaTvá zmatená GertaTvá zmatená Gerta    
    Má drahá Gertice-zmatenice, dneska si každý myslí, že všemu rozumí a nepotřebuje se ptát nějaké Gerthrůdy. Ty 
jim všem ale musíš ukázat, že nerozumí vůbec ničemu a že bez Tebe jsou ve světě úplně nemožní a ztracení – ž e bez 
Tvých odpovědí a rad vlastně ráno sami ani nevstanou do školy!  
   Buď prostě míň seriózní – co třeba odpovědi na otázky „Co mají společného Inka a Horáček?“ „Která fanynka 
nevynechá žádný Matějův závod?“ „Komu píše Vosička esemesky?“ „Kde je Maky, když není tam, kde je?“ „Pro koho se 
Manka učí písničky od LuŠtěLy?“ „Co skrývá Šustil?“ „Proč se Keny neskrývá?“ „Kam chodí Špagy s Topičem?“ „Kdo 
bude Cyrdu učit hrát na klávesy?“  Taky buď víc trendy – pro holky třeba „Malujem se při výtvarce“, pro kluky „Jak 
dlouho se dá nosit jedno tričko?“ Jo a nezapomeň na stránku na fejsbuku, srazy fanklubu atd. Tak odhoď své 
čtyřdioptriové brýle, rozpusť drdol a pusť se do toho!                      Tvá (teď ještě zmatenější) Gerta 

ÚNOR 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 
   1. Vojta 122    
   2. Péťa 121    
   3. Klára 120    

4. Vosička 116       
5. Manka 115       
6. Cyrda 114       
      7. Markétka 112 
   8. Falbala 109    
   9.-10. Honza 103    
      9.-10. Prokop 103 
      11.-12. Terka 101 
      11.-12. Tomášek 101 

13.-14. Špagy 100       
13.-14. Keny 100       

      15. Verunka 98 
16.-18. Maky 96       

      16.-18. Bebe 96 
      16.-18. Klárka 96 
      19. Bára 95 
   20. Lukáš 91    
      21. Kilián 87 

22. Šustil 72       
23. Matěj 71       

   24. Míša 63    
      25. Pavlík 62 

26. Inka 58       
   27.-28. Kuba 53    
   27.-28. Lachtan 53    
      29. Kája 49 
      30. Hanička 39 


