
Velký pes 
 

 
 
Ohlédnutí za uplynulým půl rokem 

 

Půl roku už je zase za námi a v životě každého z nás se událo jistě mnoho zají-

mavých věcí. Já porozprávím o těch nedůležitých, na které jste už možná zapo-
mněli, o akcích oddílových: v polovině ledna jsme studovali kosmonautiku (pod 

úžasným a skvělým dohledem zkušených astronautů) na cestě do kosmodromu 
Řevnice, kde nás však pan Hrabiš neuznal hodnými letu do vesmíru (holt nedo-

káže poznat kvalitu, že?). Ke konci měsíce jsme se vydali na výpravu hanebně 
porušující svůj tradiční termín konání, jež Pololetkami zvána být právo pražádné 

nemá, kterou jsme si rovněž užili (už kvůli absenci některých). Únor byl hrozně 
nešťastný měsíc, neb se žádná výprava nekonala (můžete zaplakat a zaskřípět 

zuby). V březnu se konala výprava po Praze, z které si pamatujeme (my i naše 

nebohé nohy), že Václav Havel byl prvním českým prezidentem („Těma dřepama 
nás chtěl jen zmást, určitě to první prezident nebyl, tím byl přece Masaryk…“). 

Na dubnové výpravě s kmety jsme prozkoumávali hlubokost lesů, nízkou kvalitu 
cest (či map?) a mimo jiné i občasnou neschopnost organizátorů („Jestli to bude 

před tím výběžkem, nebo za, to je přece jedno!“). A přelom čtvrtého a pátého 
měsíce nás zastihl v krásné chalupě v 

Ledečku, kde jsme se hlavně 
potápěli („Péťo, vylez!“) a byli 

neupřímní. Polovinu května 
okrášlila krásná svatba Terky a 

Prokopa, kde… (protentokrát si satiru 
odpustím, neplačte). 

 

Vidíte, že se toho tolik neudálo (z čehož 

nás asi nevytrhne ani výprava 
červnová), ale zážitky nás těchto stošestapadesát dnů jistě naplnilo dostatečně 

(vždyť nezáleží na pozitivitě zážitků, ale na jejich intenzitě!). 

Kilián 

Zpívání 
 

Tento rok, jsme zkusili novou věc. Každý měsíc jsme se sešli a společně se učili 

táborové písně, které byste využili u ohňů, teda hlavně u táborových ohňů. Vě-

říme, že se to povedlo, a že jste všichni obohatili hudební repertoár, který bu-
dete moc uplatnit již brzy... na Návštěvním dnu, kde budeme moci svou cele-

roční práci, předvést rodičům a kamarádům. Tímto bychom chtěli všem poděko-

vat za účast a doufáme, že jste si to užili stejně jako my ☺.   
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Fotokoutek 2017:  
 

  

Tehov 27. – 29.1. 

Hra po Praze 4.3. 

Rataje 28.4. – 1.5. 

Rokycany 16. – 19.6 

Čerčany-Hvězdonice 8.4. 

Voděradské bučiny. 

Kulturní sál 

Sázava 

Český Šternberk 

Hradiště u Lštění 
Kozel-Kotel-Radyně  



 
 
Jak se vám vedlo… 

  

 Keltové Tučňáci Kosatky 

1. Sparťan 843   

2. Skřítek 841   

3.   Motýlek 770 

4. Pištělka 765   

5.  Emu 764  

6.   Andrejka 761 

7. Ben 752   

8.   Veverka 748 

9.  Bos 736  

10.  Vítek 732  

11.-12. Anička 712 Delfínek 712  

13.  Bukaj 706  

14. Majda 704   

15.  Krokodýl 693  

16.   Bára 691 

17. Klárka 690   

18.   Matěj 664 

19. Hřebík 651   

20.  Zuzka 635  

21.   Jonáš 631 

22. Matouš 618   

23.   Kryštof 598 
       
 

Sbírání víček 
 

V letošním roce jsme se opět rozhodli sbírat víčka. Asi už všichni tušíte, kdo vy-

hrál… Ano, správně, vyhrály holky. Moc gratulujeme a doufáme, že se kluci za-
chovají jako getlemani a holkám také pogratulují. No, snad se kluci příští rok po-

lepšíte!  

Verča a Muffin 
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JAVORNICE VOLÁ… (nejdůležitější informace)  
  

Děkujeme za včasné dodání přihlášek a peněz, ale také za hojnou účast na 

schůzce rodičů. Pro jistotu ještě připomínáme nejdůležitější informace k táboru. 

Pokud budete mít nějaké dotazy, obracejte se nejlépe na družinové vedoucí.   

  

Příjem zavazadel:   

• Starší: pátek 30. června, 18:30 – 19:30, klubovna 

• Mladší: buď viz starší, nebo po dohodě s Mojžíšem Stupkou  

(mojzisek@gmail.com)  

 

Prosíme, nebalte nic navíc (1 x kufr, 1 x velký batoh zabalený jako na dvoudenní 

výpravu) a nechte co nejvíce balit děti samotné (především proto, aby věděly, co 

s sebou mají).  

 

Sraz:  

Starší: sobota 1. července, 9:00 hod., nádraží Praha-Dejvice.   

Mladší: sobota 8. července, 9:00 hod., nádraží Praha-Dejvice.  

  

Na sebe oddílové tričko, pevné boty, s sebou pláštěnku a jídlo+pití (první spo-
lečné jídlo bude až večeře) v malém batůžku. Při odjezdu je nutné nejpozději 

odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti s kopií kartičky pojišťovny (doporuču-

jeme odevzdat dříve), a dále vyplněný a v den odjezdu podepsaný (datovaný) 

List účastníka + případné užívané léky. 

  

Návštěvní den: 15. 7. od 9:30 (s sebou buchty☺)  

 

Máme se na co těšit… 
 

  

 

 


