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Lanové překážky, hornické muzeum 
a středověká bitva 

To všechno jsme zažili během dubnových oddílových akcí. 
V neděli 13. 4. jsme v zahradách břevnovského kláštera 
napnuli různá lana a pro návštěvníky misijní neděle jsme tak 
vytvořili několik druhů lanových překážek (lanová lávka, volné 
lano, „K“, šplhací lano, houpací sítě pro nejmenší). Díky 
Píďalkám a všem vedoucím, kteří se na tom podíleli! Škoda 
jen, že se vás ostatních nepřišlo podívat víc… 

Na dubnové výpravě o týden 
později nás Krteček zavedl do 
dolu Mayrau u Kladna, kde jsme 
viděli, jakým způsobem a 
v jakých podmínkách se tady 
ještě před deseti lety dolovalo 
uhlí. Prošli jsme si i důlní chodby a s helmami na hlavách 
dokonce i místní „strašidelné podzemí“. 

Odpoledne jsme pak 
na louce za Libušínem 
viděli středověkou bitvu 
s několika sty rytíři 
v brnění, s meči, 
kopími, halapartnami, 
luky a šípy a různými 
dalšími zbraněmi. 
Nepřítel byl dobře 

vyzbrojený, ale nakonec přece jen zvítězilo vojsko 
hodného krále a zachránilo tak svoji zem. 
      

Letní tábor na Javornici 
Připomínáme důležité termíny k táboru: 

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

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

� PLATBA za tábor musí být do 31. května 2008 připsána na účet oddílu, jinak se 
vám cena zvyšuje o 300 Kč!  

A jedna oprava z minulého čísla: návštěvní den se koná v sobotu 12.7., nikoliv 19.7. 
Všechny informace najdete v dubnovém čísle Velkého Psa i na www.sirius.webzdarma.cz 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 
 

květen 2008 



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

Na čísle se podíleli: Štěpán, Maruška. Vyšlo 6. května 2008. 

 

24 hodin na koloběžce 
Už několik let se vedoucí a nejstarší členové 

našeho oddílu účastní závodu „24 hodin na 
koloběžce“. Je to štafetový závod družstev, která se 
snaží za 24 hodin najezdit na koloběžce co nejvíc 
kilometrů.  

Závod se koná ve Stromovce od 16. do 17. května 
2008. Start je v pátek v 17 hodin, konec v sobotu 
v 17 hodin. Vedoucí, Píďalky a různí naši kamarádi se 
i letos pokusí vybojovat pro náš oddíl co nejlepší 
umístění (vloni 8. místo z 12, celkem 456 km).  

Kdo máte chuť, přijďte se na nás podívat a podpořit nás! Najdete nás na hlavní cestě ve 
Stromovce kousek od vchodu z ulice Gotthardská (pod restaurací Na Slamníku). Ti 
zdatnější, například z řad tatínků, si můžou zkusit také nějaké to kolečko (2,4 km) za náš 
tým absolvovat. Svoji podporu nám můžete také vyjádřit např. domácí buchtou a 
termoskou s čajem ☺ 

Další zajímavosti o závodu najdete na www.kolobezky.zde.cz  
 

Pro rodiče: Co je to … a kde to sehnat? 
Rébl (pařeniště) 
Igelitová plachta velikosti cca 3 x 4 m s poutky v rozích. Přes šňůru, napnutou mezi dva 
stromy, se rébl přehodí a kolíky nebo klacky se připíchne k zemi. Vzniklý přístřešek je 
odolný proti dešti, zároveň v něm není dusno jako ve stanu, je skladný a nesaje vodu.  
Podle velikosti se do něj vejdou dva až čtyři lidi. V klubovně je šest oddílových réblů, které 
se na výpravy půjčují i se šňůrou, je ale možné si také vyrobit vlastní. 

Liháček (postýlka) 
Skládací vařič na tuhý líh. K sehnání za cca 50-100 Kč v drogerii, domácích potřebách nebo 
v prodejně JUN, Haškova 7, Praha 7. Jednoduchý a bezpečný způsob vaření na výpravách. 
Na výpravě stačí jeden liháček na dvojici až trojici, doma by ho ale měl mít každý. 

Ešus 
Původně vojenská trojdílná jídelní miska. Skládá se z velkého ešusu, malého ešusu a víčka. 
Na výpravu stačí běžně jen velký ešus s víčkem, malý ešus vozíme hlavně na tábor, jindy 
je to spíše zbytečná zátěž navíc.  
Ešusy jsou původně hliníkové, nyní však lze sehnat i nerezové, záleží na vašem výběru. 
Každopádně je vhodné používat lžíci podle druhu ešusu – k hliníkovému hliníkovou, 
k nerezovému nerezovou (aby se hliník neodíral do jídla).  
K ešusu se hodí také látkový obal, aby očouzený ešus neumazal všechny věci v batohu. 
Obal si můžete doma ušít, nebo sehnat v JUNu, nebo vyhrát na táboře. 
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Uzlovačka 
Dva metry dlouhý provaz, sloužící nejen 
k vázání uzlů, ale i svázání nebo přivázání 
různých věcí. Uzlovačka by měla být alespoň 
4 mm silná, slabší šňůrky nejsou pevné, uzle 
na nich jsou moc malé a špatně se 
rozvazují. V Hornbachu vám uříznou 
z kotouče délku podle vašeho přání, cca 8 Kč 
za metr, a můžete si vybrat i barvu. 
 

Sudoku         6  7  3 

Opět můžete luštit sudoku o ceny. Vyluštění dávejte do 3. června do klubovny.       Maruška 
 


