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Na světě nejsme sami 
To asi není pro nikoho nic nového. 

Každý den potkáváme spoustu cizích lidí 
– v tramvaji, na ulici, v obchodě. Ale ti 
všichni žijí tady, v Česku, a mají se 
přibližně stejně dobře jako my. Jinde na 
světě ale žijí lidé, kterým se nežije tak 
dobře jako nám, kteří jsou na tom 
mnohem hůř. A i když je vůbec neznáme, 
můžeme jim pomoci. Jak? Není to vůbec 
těžké. V neděli 13. dubna se v zahradách 
Břevnovského kláštera pořádají různé 
hry, soutěže, divadelní představení a tak 
dál. Některé z těchto programů 
připravuje také náš oddíl – Píďalky a 
vedoucí. No a vy všichni ostatní se můžete i s rodiči a sourozenci přijít podívat, zúčastnit 
se, vyhrát drobné odměny, ale hlavně – dobrovolným vstupným příspět na pomoc těm, kdo 
ji potřebují. Podrobnosti najdete na poslední straně Velkého psa. 
      

Co nás čeká – Výprava Libušín 25. - 27. dubna 2008 
Poslední víkend v dubnu pojedeme na dvoudenní výpravu. Píďalky a Umpalumpové 

pojedou od pátku do neděle, Kosatky pojedou buď jen na sobotu, nebo od soboty do neděle 
– to rozhodneme podle počasí, jaké bude v druhé půlce dubna. Pro některé Kosatky by to 
byla první výprava se spaním venku, tak aby nám při tom hned nezmrzly… A určitě se 
máte na co těšit – v sobotu se totiž podíváme na historickou bitvu, ve které bojuje přes pět 
set rytířů v brněních, s meči, kopími, luky, na koních a tak dále. 

Na třetí straně Velkého psa najdete návod, jak si dobře sbalit batoh na výpravu ven. 
      

Píďalčí chvilka poezie 
Země je čerstvá a kyprá, 
země je prorostlá 

trávou voňavou, 
s nohou bolavou 

kulhám a pajdám, 
k zemi padám 

na takovou opičku 
pošlu naší babičku 

vezme mě za ruku, 
řekne mi broučku 

a někdo mi vrazí 
zase facku, 

jasné světlo, 
drží dlouhé bidlo 

byl tam také Štětináč, 
na hlavě měl květináč 

v něm čile rostly květy 
krásné fialky. 

 

Básnička vznikla na soustředění vedoucích a Píďalek 
BOV 2008 metodou postupného rýmování  

bez znalosti předchozích veršů

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 
 

duben 2008 

POZOR – OBSAHUJE PRVNÍ INFORMACE K TÁBORU! 



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

Na čísle se podíleli: Štěpán, Maruška a účastníci BOV. Vyšlo 1. dubna 2008. 

Pro rodiče: Letní tábor na Javornici 
� TERMÍN   

����  Píďalky, Umpalumpové    28. 6. - 19. 7. 2008 
����  Kosatky      5. - 19. 7. 2008   
Kosatky, které už vloni byly na táboře, mohou 
v případě svého zájmu jet na celý tábor. V takovém 
případě je nutné kontaktovat předem Štěpána. 
V sobotu 12. 7. se koná návštěvní den – 
udělejte si čas a přijeďte se za dětmi podívat! 
Pro ty, kdo ještě na táboře nebyli, je účast 
nezbytná, jinak jejich členství zaniká a v případě zájmu se musí v září přihlásit znovu. 

� CENA za celý třítýdenní tábor činí 3 200 Kč, za dvoutýdenní 2 200 Kč. Možno 
zaplatit složenkou (dostali jste s přihláškou) nebo bankovním převodem na oddílový 
účet (číslo účtu a variabilní symbol jsou na složence). Nebude-li platba do 31. května 
2008 připsána na účet oddílu, bude Vám cena navýšena o 300 Kč!  
Žádáte-li o příspěvek zaměstnavatele a ten vyžaduje fakturu, kontaktujte Lukáše.  
Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení a v případě jiných problémů kontaktujte Štěpána.  

� PŘIHLÁŠKU je nutno odevzdat do úterý 13. května 2008.  

� POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI je 
potvrzení lékaře, platné rok od vydání. Máte-li již 
tento posudek z jiných akcí během školního roku 
(škola v přírodě apod.), přiložte jej k přihlášce.  
Pokud se Vaše dítě takové akce zúčastní až v 
květnu či červnu, můžete posudek přinést až po 
návratu z této akce – v tom případě na přihlášku 
uveďte, kdy posudek přinesete, a posudek na 
přihlášce proškrtněte.  
Pokud vyplněný posudek z jiné akce nemáte a do 
tábora mít nebudete, nechejte si od lékaře potvrdit 
posudek na přihlášce a s přihláškou jej odevzdejte.  

� SCHŮZKA RODIČŮ k táboru (nejen) se uskuteční v úterý 27. května od 19:00 hod. 
v klubovně. Jede-li Vaše dítě s námi na tábor poprvé, je Vaše přítomnost na schůzce 
rodičů PODMÍNKOU JEHO ÚČASTI NA TÁBOŘE! Dostanete zde doporučený seznam věcí 
na tábor, dozvíte se, jak celý tábor funguje, jak probíhá návštěvní den atd. 

� Fotografie z táborů, formuláře a tyto informace najdete i na www.sirius.webzdarma.cz 
Kontakt: Štěpán 604 372 148 lapacek@atlas.cz, Lukáš 774 654 624 lkcenovsky@seznam.cz 
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Sudoku 

Jestli rádi luštíte sudoku, můžete se 
zapojit do naší soutěže. Vyluštěte sudoku a 
odpověď odevzdejte Marušce nebo vhoďte 
do krabičky v klubovně. Na příští oddílovce 
bude vylosován vítěz. Odměna - lízátko :-P 

Maruška 
 

 

 


