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Kdo jsme a pro koho? 
Sirius je dětský turistický oddíl s křesťanským zaměřením. 

Jeho členy jsou děti převážně z Prahy 6, zejména z farnosti 
sv. Matěje (včetně kostelů sv. Václava a sv. Vojtěcha). Děti 
jsou v oddíle rozděleny do družin podle věku.  

Vedení oddílu se skládá z dospělých vedoucích a zkušených 
instruktorů ve věku 15-18 let. Všichni z nich se oddílu věnují 
ve svém volném čase.  

Oddíl je určen pro kluky i holky již od první třídy (6-7 let). 

Historie oddílu 
Oddíl byl založen před více jak deseti lety jako farní oddíl u kostela svatého Václava 

v Dejvicích. Postupem let se osamostatnil, vstoupil do Klubu českých turistů a získal 
vlastní klubovnu, kterou máme dodnes.  

Historií oddílu se můžete projít s publikací „Sirius 10 let – Věnujte se dětem“, která je 
ke stažení na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz. 

Na čem stavíme 
Činnost oddílu stojí na třech pilířích – pravidelných schůzkách jednou týdně, 

výpravách jednou za měsíc a letním stanovém táboře. Všechny tři pilíře jsou důležité 
a pro členství v oddíle je nutné se všemi počítat (členství v oddíle např. bez 
účasti na táboře nemá smysl).  

Kdo se stane členem oddílu, měl by se účastnit všech akcí. Plán akcí je zveřejňován 
vždy na celé pololetí školního roku, takže je možné uzpůsobit termínům akcí další 
rodinné aktivity (návštěvy, oslavy, rekreace apod.). Neúčast na akcích oddílu omlouvá 
pouze nemoc, školní akce nebo opravdu závažný rodinný důvod. 

Co náš oddíl nabízí 
Těm, kdo uvedené podmínky přijmou za své a snaží se je dodržovat, za 

to oddíl nabízí kamarádské prostředí, zábavu při hrách, poznávání přírody, 
tábornické dovednosti, učí děti budovat si vztahy v kolektivu, spolupracovat 

a pomáhat si, ale zároveň podporuje samostatnost a schopnost postarat se sám o své 
věci. Několik generací dětí, odrostlých v oddílech tohoto druhu potvrzuje, že je to velmi 
dobrý základ do života... 

Čemu se věnujeme 
Jakožto oddíl turistický se snažíme děti naučit nejen pohybu v přírodě, ale i jejímu 

poznávání. Učíme se proto nejen pracovat s mapou, používat uzle a rozdělávat oheň, ale 
i znát kytky, stromy, zvířata atd. K tomu všemu hrajeme různé hry, které nejen pobaví, 
ale také rozvíjí vzájemnou spolupráci, smysly, logické myšlení apod. Kromě vlastních 
her využíváme například i čtyřdílnou Encyklopedii her od Miloše Zapletala apod. 

Při tom všem se ale snažíme nedávat důraz jen na znalosti, plnění zkoušek a výkon 
obecně, ale hlavně na prostředí, které v oddíle mezi sebou vytváříme. Ne každý musí 
být znalcem všeho, ale každý se může cítit dobře a mít kamarády. 
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Dlouhodobé programy 
Podmínka pravidelné účasti umožňuje mít v oddíle i déletrvající programy. Kromě 

celoročního bodování, do kterého se získávají body za účast na akcích, za kilometry ušlé 
na výpravách, za umístění v soutěžích apod., je to také celoroční hra. Její motiv je 
každý rok jiný a je vymýšlena tak, aby podporovala zájem dětí o činnost v oddíle. 

Naše akce 
Oddílová schůzka – jednou za měsíc, zpravidla první úterý v měsíci. Příležitost 

k setkání celého oddílu, hraní her ve větším kolektivu, řešení organizačních otázek. 
Družinové schůzky – každý týden kromě týdne, kdy se koná oddílovka. Každá 

družina se schází samostatně a má svůj program, uzpůsobený věku svých členů. 
Zároveň se však věnuje i celooddílovým programům (bodování, celoroční hra apod.). 

Výpravy – jednodenní či dvoudenní (celovíkendové). V letním období spíme v přírodě, 
v zimním období jezdíme na fary, do tělocvičen, chalup apod. 

Tábor – stanový tábor, který si sami stavíme na prázdné 
louce a sami opět bouráme. Děti spí v podsadových stanech 
pro dvě osoby s dřevěnými postelemi, starší děti a vedoucí 
v indiánských stanech tee-pee. Kuchyně a jídelna jsou kryty 
plachtovou střechou na stabilní dřevěné konstrukci. Tábor je 
třítýdenní, pro nejmladší děti čtrnáctidenní. V průběhu tábora 
se koná také jednodenní návštěvní den pro rodiče. 

Jak se stát členem 
Každý nováček musí do jednoho roku od vstupu do oddílu splnit nováčkovskou 

zkoušku. Pak se stává plnohodnotným členem oddílu, skládá oddílový slib a dostává 
oddílové (krojové) tričko. 

 
 

NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKANOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKANOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKANOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA    
1. MAPOVÉ A TURISTICKÉ ZNAČKY1. MAPOVÉ A TURISTICKÉ ZNAČKY1. MAPOVÉ A TURISTICKÉ ZNAČKY1. MAPOVÉ A TURISTICKÉ ZNAČKY    
Znám základní značky na mapě a význam barev (zelená, 
bílá, modrá). Znám turistické značky v lese. 
2. MORSEOVKA2. MORSEOVKA2. MORSEOVKA2. MORSEOVKA    
Umím napsat morseovkou své jméno a znám pomocná 
slova k písmenům z něj. 
3. UZLE3. UZLE3. UZLE3. UZLE    
Dokážu uvázat tři uzle ze základní šestky (ambulantní, 
škotová a rybářská spojka, dračí a lodní smyčka, 
zkracovačka).  Vím, k čemu se používají. 
4. KVĚTINY A STROMY4. KVĚTINY A STROMY4. KVĚTINY A STROMY4. KVĚTINY A STROMY    
Poznám pět květin a pět stromů. 
5. ZDRAVOVĚDA5. ZDRAVOVĚDA5. ZDRAVOVĚDA5. ZDRAVOVĚDA    
Umím si ošetřit malou odřeninu nebo puchýř. Vím, co mám 
dělat, abych nedostal úžeh. Vím, koho požádat o pomoc. 
Poznám klíště. 

6. NŮŽ6. NŮŽ6. NŮŽ6. NŮŽ    
Umím zacházet s nožem. 
7. VAŘENÍ NA LIHÁČKU7. VAŘENÍ NA LIHÁČKU7. VAŘENÍ NA LIHÁČKU7. VAŘENÍ NA LIHÁČKU    
Uvařil jsem si sám čaj v ešusu na liháčku. 
8. OHEŇ8. OHEŇ8. OHEŇ8. OHEŇ    
Znám slavnostní ohně a vím, kdy se používají. 
Dokážu rozdělat oheň a vím, kde se to může a kde nesmí. 
9. ZKOUŠKA ODVAHY9. ZKOUŠKA ODVAHY9. ZKOUŠKA ODVAHY9. ZKOUŠKA ODVAHY    
Splnil jsem si zkoušku odvahy. 
10. TELEFONNÍ ČÍSLA10. TELEFONNÍ ČÍSLA10. TELEFONNÍ ČÍSLA10. TELEFONNÍ ČÍSLA    
Znám telefonní čísla na hasiče, první pomoc, policii a k nám 
domů. 
11. NÁŠ ODDÍL11. NÁŠ ODDÍL11. NÁŠ ODDÍL11. NÁŠ ODDÍL    
Umím oddílový slib, pokřik oddílu a družiny. Nosím oddílový 
kroj a starám se o něj. Vedu si oddílový zápisník. 
 

12. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA12. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA12. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA12. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA    
Splnil jsem všech předchozích jedenáct podmínek nováčkovské zkoušky za jeden rok. 

 
 

Kolik to stojí 
Každý člen platí členský příspěvek, který činí cca 400 Kč / rok. Za jednodenní 

výpravu se platí cca 50 Kč, za dvoudenní 100 – 150 Kč. Činnost oddílu je podporována 
z grantů Magistrátu hl. města Prahy. 

 

 


