
VVeellkkýý
ppeess

Kde se vzal Velký pes?
„Orgán rady dlouhého vedení farního oddílu SIRIUS při kostele sv. Václava“.

To byl Velký pes v našem oddíle před deseti lety. Občasník, který přinášel
důležité informace o činnosti oddílu - kdy se kam pojede, co se chystá a tak
dále. Říká se, že pes je nejvěrnější přítel člověka, a tak možná právě proto se po
deseti letech náš pes vrací. Jak často ho uvidíme, to je ale zatím ve hvězdách. A
možná, že doopravdy - Velký pes je totiž souhvězdí, ve kterém leží hvězda
Sirius, podle které se náš oddíl jmenuje. Ale o tom třeba někdy příště.

Plán výprav do února 2008
Protože ještě nejsou dohodnuty termíny schůzek, dostáváte zatím do ruky jen

plán výprav. Kompletní plán oddílových akcí bude hotov v průběhu září.

ZÁŘÍ 21.-23.9. dvoudenní výprava ven (Píďalky, Umpalumpové)
22.9. jednodenní výprava ven (Kosatky)

ŘÍJEN 25.-28.10. podzimní prázdniny
LISTOPAD 24.11. jednodenní výprava
PROSINEC 15.-16.12. Vánočka
LEDEN 12.1. jednodenní výprava
ÚNOR 1.-3.2. pololetní prázdniny

Zapište si tyto termíny doma do kalendáře a neplánujte si na tuto dobu žádné
jiné věci (návštěvy, oslavy, zájezdy, brigády, malování…).

Osobní věci
Na každou akci, ať je to schůzka nebo výprava, si nosíme některé věci, které

jsou často potřeba.

Na schůzku:
• uzlovačka
• šátek
• tužka nebo propiska
• blok
• oddílový zápisník
• přezutí (můžete si nechávat v klubovně)

Na výpravu:
• uzlovačka
• šátek
• tužka nebo propiska
• blok
• oddílový zápisník
• KPZ - krabička poslední záchrany

Všechny tyto věci jsou důležité, používají se na různé hry, soutěže a podobně.
Když je nemáte, nemůžete hrát s ostatními a to je škoda pro ně i pro vás.
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Na čísle se podíleli: Štěpán, Monika (fotky). Vyšlo 4. září 2007.

Příspěvky na činnost ve školním roce 2007-2008
Září je doba pro placení příspěvků členů. Ve srovnání s loňským rokem se nic

nemění, příspěvky tedy jsou:

• současní členové: 250 Kč
• noví členové: 350 Kč

Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 2. října 2007 (oddílovka). Kdo
nezaplatí, nebude se moci zúčastnit podzimních prázdnin!

Omlouvání neúčasti
Když nemůžete ze závažných důvodů přijít na schůzku nebo jet na výpravu, je

potřeba včas svoji neúčast omluvit. Proto nezapomínejte zavolat nejpozději
den před akcí svému vedoucímu!

Fidová ℡ 220 971 290 �737 112 059
Vašek ℡ 233 310 355 �721 450 265
Monika �737 534 054
Topič ℡ 233 335 896 �607 198 361
Bobule ℡ 220 563 021 �605 034 791
Káča ℡ 281 961 656 �605 119 190
Štěpán ℡ 281 961 656 �604 372 148

Na závěr...
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