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Souhvězdí Velký pes (Canis maior) a hvězda Sirius
Souhvězdí Velkého psa představuje bájného psa z řecké mytologie (pověstí). Jmenoval

se Lailapsos a byl darem od bohyně lovu Artemis. Lailapsos byl výborný lovecký pes a
nikdy mu nic neuteklo.

Velký pes se na obloze nachází vedle
souhvězdí Orion, a tak ho stejně jako Orion
můžeme vidět hlavně v zimě. Prostřední pás tří
hvězd v Orionu nám ukáže směr přímo k Velkému
psu a jeho nejjasnější hvězdě, kterou je Sirius. Je
to nejjasnější hvězda na obloze - vysílá 23x více
světla než naše Slunce a ve skutečnosti je 2x
větší než Slunce. Protože je ale od nás hodně
daleko (devět světelných let), vidíme Sirius jen
jako malou hvězdu.

Sirius má svého malého souputníka,
takzvaného bílého trpaslíka. Kdysi to byla hvězda ještě větší a jasnější než Sirius. Když
zestárla, stala se z ní malinká a strašně těžká hvězdička, kterou už dnes bez dalekohledu
na obloze neuvidíme.

A jak se podle řeckých bájí dostal pes Lailapsos na oblohu a stal se z něj Velký pes?
To zase příště…

Družiny, jejich schůzky a vedoucí

PÍĎALKY UMPALUMPOVÉ KOSATKY
pondělí 18:30 - 20:00 hod. úterý 17:30 - 19:00 hod. úterý 16:00 - 17:30 hod.
Fidová, Vašek Topič, Monika Bobule, Káča
Cyril
Špagát
Manka
Maruška
Terka

Jirka
Jenda
Inka
Maky
Kuře
Klára
Matěj
Honza
Majda

Lukáš
Michal
Lachtan
Vojta
Terezka
Péťa
Bára
Markétka
Berenike
Kuba
Mimi

Pokud se potřebujete omluvit ze schůzky nebo výpravy, zavolejte vedoucímu své
družiny nebo tomu, kdo je podepsán na lístečku s informacemi o výpravě. Telefonní čísla
najdete ve Velkém psu ze září.

občasník
turistického oddílu

SIRIUS

říjen 2007



�  www.sirius.webzdarma.cz
� tom.sirius@centrum.cz

Na čísle se podíleli: Štěpán, Káča. Vyšlo 2. října 2007.

Jak náš oddíl funguje (povídání zejména pro rodiče)
Začátky našeho oddílu jsou již staré více než deset let a jsou spojeny s farností sv.

Matěje, konkrétně s kostelem sv. Václava v Dejvicích. Tam již koncem osmdesátých let
vznikla první skupinka dětí pod vedením „starších“ kamarádů (někteří z nich jsou dnes již
rodiči dětí, které chodí do našeho oddílu). V roce 1996 byl oficiálně založen turistický oddíl
Sirius a vstoupil do Klubu českých turistů.

Oddíl vychází z tradice oddílů skautského typu, které u nás pod různými názvy existují
již mnohá desetiletí. V činnosti oddílu se prolínají tři základní principy - křesťanství,
skauting a tramping.

Základem oddílu je pravidelná činnost, která zahrnuje schůzky (1x za týden), výpravy
(cca 1x za měsíc) a tábor (1x za rok). Tyto akce propojuje dlouhodobý program. Nejedná
se tedy o jednorázové aktivity, ale o celoročně fungující systém, do kterého se může
zapojit jen ten, kdo se účastní všech akcí (výjimkou je nemoc apod.). Oddíl není pouhý
zájmový kroužek, školní družina apod. Podmínkou členství v oddíle je tedy účast
na akcích oddílu. Kdo nejezdí na výpravy, nemůže jet na tábor (není pro to
dostatečně zkušený) a kdo nejede na tábor, přichází o vyvrcholení celoroční činnosti
(kde by mohl zúročit to, co se přes rok naučil) a pokud se nejedná o velmi vážný
důvod, jeho členství v oddíle končí.

Kdo chce být členem oddílu, musí mít o něj zájem. Členství jen na základě přání rodičů
nemá význam a takový člen se dříve či později dostane do střetu s principem fungování
oddílu a jeho členství již dále nemá smysl.

Oddíl tedy klade na své členy a jejich rodiče určité nároky, vyžaduje
respektování požadavků oddílu, termínů akcí a jejich upřednostnění před
ostatními aktivitami. Díky tomu ale svým členům dává ojedinělé zážitky a
zkušenosti pro celý život. Děti se učí životu ve skupině, spolupráci s ostatními a jejich
respektování, sounáležitosti se skupinou a pocitu odpovědnosti za výsledky a vývoj své
skupiny. Učí se samostatnosti, zodpovědnosti za sebe (např. omlouvání neúčasti) a své
věci (např. na výpravách a táboře). Poznávají přírodu a zásady chování člověka v ní.
Prostřednictvím různých dovedností se učí trpělivosti a vytrvalosti. Výpravy a tábor posilují
zdraví a fyzickou kondici a zakládají celoživotní vztah k přírodě.

Dlouhodobé členství v oddíle buduje celoživotní postoj a utváří osobnost jeho členů.
Nabyté zkušenosti se pak uplatňují v každodenním životě a pomáhají překonat krizová
období. Je to něco jako kořeny stromu, který vyvrací vítr - jsou-li kořeny dostatečně
hluboko, strom vydrží. Zakotvit člověka v dnešním světě a dát mu pevný základ do života
je tedy hlavním cílem oddílu.

Co přináší členství v KČT a jak souvisí s OZP
Každý člen našeho oddílu se stává členem Klubu českých turistů a na základě přihlášky

a dodané fotografie mu je vystaven členský průkaz. Jeho součástí je slevová karta
Eurobeds, která svým držitelům poskytuje slevy na vstupném v kulturních památkách,
akvaparcích a dalších turistických cílech. Také poskytuje slevu cca 20% při nákupu
turistických map v prodejně na Fügnerově nám. 3 v Praze 2 (kousek od metra I.P. Pavlova)
a slevu na ubytování v mnoha rekreačních objektech v ČR, ale také např. v Rakousku. Více
na www.kct.cz a v brožurce, kterou dostávají členové spolu s členským průkazem.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) podporuje své pojištěnce, kteří dělají něco pro své
zdraví, a proto poskytuje finanční podporu těm oddílům KČT, do kterých chodí její
pojištěnci. Ti se stávají členy Klubu zdraví OZP a kromě finanční podpory pro svůj oddíl
získávají také další výhody (slevy na očkování, zdravotní prohlídky apod.). Více na
www.kct.cz a v letáku, který dostávají členové s průkazem Klubu zdraví.

Protože „nic není zadarmo“, znamenají výše uvedené možnosti slev a finanční podpory
pro oddíl také trochu papírování, které je s tím spojené. Proto vás prosíme o pochopení a
spolupráci při každoročním shánění vašich podpisů do různých seznamů a formulářů. Věřte,
že příspěvek pro oddíl, který tím pomáháte získat, není zanedbatelný (cca 5000 Kč ročně).


