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Zbývá už jen 290 dní! 
Poslední prázdninový den jsme si všichni říkali – „Ach jo, tak zase až za 

rok…“. A rok má 365 dní, to je pěkně dlouhá doba! Ale nebojte se, nebude to tak 
hrozné – do letních prázdnin zbývá už jen 290 dní. A do vánočních dokonce 
jenom stovka! Mezitím je ještě spousta víkendů, občas státní svátek nebo nějaké 
kratší prázdniny (třeba podzimky), tím také spousta dnů ubyde… Takže vlastně 
půjdem do školy jen párkrát. To aby snad člověk dával při hodinách opravdu 
pozor, aby se za tak krátkou dobu vůbec něco naučil… 
 

Družiny a vedoucí 
Od loňského září jste všichni vyrostli a lecos se naučili, a tak je čas podle toho 

upravit naše družiny. Čtyři Kosatky přecházejí do Umpalumpů, dva 
Umpalumpové přecházejí do Píďalek. Z oddílu odešli Jenda (neplést se 
Špagátem, toho se jen tak nezbavíme…), Maruška, Ifka a Kuře. Ve vedení oddílu 
se více uplatní Píďalky. 

 
Píďalky (PO 18-20 h.) 
Vedoucí: Štěpán 
Rádce: Cyril 
Členové: Cyril 

Špagát 
Manka 
Terka 
Inka 
Maky 

 

Umpalumpové (ÚT 17:30-19 h.) 
Vedoucí: Topič 

Vašek 
Členové: Jirka 

Matěj 
Klára 
Honza 
Majda 
Lukáš 
Vojta 
Terezka 
Péťa  

Kosatky (ÚT 16-17:30 h.) 
Vedoucí: Bobule 
Instruktoři: Manka 

Maky 
Členové: Michal 

Lachtan 
Kuba 
Bára 
Markétka 
Berenika  

Omlouvání neúčasti 
Když nemůžete ze závažných důvodů (nemoc apod.) přijít na schůzku nebo 

jet na výpravu, je potřeba včas svoji neúčast omluvit. Proto nezapomínejte 
zavolat nejpozději den před akcí svému vedoucímu!  

Umpalumpové: Topič ℡ 233 335 896 �773 541 756 
 Vašek ℡ 233 310 355 �721 450 265 

Kosatky: Manka ℡ 233 331 918 �724 352 241 
 Bobule ℡ 220 563 021 �605 034 791 

Píďalky: Štěpán ℡ 281 961 656 �604 372 148 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 7 

září 2008 



Plán akcí do února 2009 
V tomto čísle Velkého psa najdete Plán akcí a Kalendář se všemi schůzkami a 

výpravami. Zapište si všechny 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.  

   

Příspěvky na činnost ve školním roce 2008-2009 
Oproti loňsku se zvyšují příspěvky o 50 Kč, letos tedy zaplatí: 

• současní členové:  300 Kč • noví členové:  400 Kč 

Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 7. října (oddílovka). Kdo nezaplatí, 
nebude se moci zúčastnit podzimních prázdnin! 
 

Celoroční bodování 
Od září začíná v oddíle fungovat nový systém bodování. Co to znamená? Za 

nejrůznější věci, které v oddíle děláte, budete získávat body. Někdy málo, jindy 
víc (někdo taky občas o nějaké ty body přijde).  

Body budete mít zapsané na kartičce na nástěnce a na konci každého měsíce 
se vám sečtou – uvidíte tak, kdo je lepší a kdo horší, kdo se snaží a zúčastňuje 
se akcí a koho vídáme jenom občas. V červnu pak proběhne velké vyhodnocení a 
odměnění těch nejlepších z vás.  

A třeba se vám budou body hodit ještě na něco jiného… nechte se překvapit. 

KOLIK BODŮ A ZA CO BUDOU? 
Družinovka – za účast (10 b, kdo přijde pozdě 8 b, kdo bude omluven 2 b). 
 – za umístění ve hře (první 10 b, druhý 9 b..., omluvený 5 b) 
 – za osobní věci (5 b) 
Oddílovka – za účast (10 b, kdo přijde pozdě 8 b, kdo bude omluven 2 b). 
Výprava – za účast (10 b, kdo přijde pozdě 8 b, kdo bude omluven 2 b). 
 – za umístění ve hře (první a druhý 10 b, třetí a čtvrtý 9 b..., oml. 5 b) 
 – za kilometry (za každý kilometr 1 b) 
Plusy a mínusy – za zápis do kroniky (hezký 20 b, obyčejný 15 b) 
  – za pomoc oddílu (velká 20 b, menší 10 b) 
 – za zlobení (velké -5 b, ještě větší -10 b) 



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

Na čísle se podíleli: Štěpán, Cyril (fotky). Vyšlo 9. září 2008. 
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  další fotky na www.sirius.webzdarma.cz 
 

Poděkování za pomoc 
Na závěr tohoto čísla bych chtěl poděkovat všem, kdo v poslední době ve 

svém volném čase pomáhali a pomáhají našemu oddílu – ať už s přípravou či 
nakládkou a přepravou táborového materiálu (Lukáš Č., Pavel M., různí 
rodičové), uložením věcí a potravin po táboře (Pavel M., Topič, Fidová, Eliška), 
nebo teď v září s úklidem klubovny po stěhování táborového a stavebního 
materiálu (Jirka, Maky, Vašek, Inka, Manka, Terka, Lachtan). A taky ostatním, 
pokud jsem teď na někoho z nich zapomněl. 

Ale největší dík patří těm, kdo přiložili ruku k dílu na generální rekonstrukci 
podlahy v levé klubovně (Pavel M., Roman B., Vojta D., Vašek, Cyrda, Michal 
Zb.). Jejich zásluhou se vše chýlí ke zdárnému konci a do podzimu snad bude 
hotovo. 

Štěpán 



 
 
 

 

Večerní zpravodaj 
 

PAN WILLY WONKA, GÉNIUS CUKROVINKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU, 
KTERÝ SE JIŽ PO DESET LET SKRÝVÁ PŘED SVĚTEM,  

VYDAL DNES TOTO PROHLÁŠENÍ: 
 

Já, Willy Wonka, jsem se rozhodl, že několika málo 
šťastlivcům – pouze několika – umožním návštěvu své 

čokoládovny. Těchto pár šťastných provedu osobně celou 
továrnou a ukáži jim všechna tajemství a kouzla výroby. 
Po skončení prohlídky dostanou všichni tolik čokolády  

a cukrovinek, aby jim vydržely do konce života!  
 

Hledejte zlaté kupóny!  

 

Nechal jsem vytisknout na zlatý papír pět – opakuji: pouze 
pět – Zlatých kupónů, a jednotlivé části těchto pěti Zlatých 

kupónů jsem ukryl pod několik docela obyčejných obalů 
několika docela obyčejných čokolád. Můžete je najít 
kdekoliv – v kterémkoliv obchodě v kterékoliv ulici 

kteréhokoli města kterékoli země světa – 
– na každém pultě, kde se prodávají Wonkovy cukrovinky.  
Šťastní nálezci těchto pěti Zlatých kupónů budou jedinými 

smrtelníky, jimž bude dovoleno navštívit moji továrnu  
a prohlédnout si, jak to nyní uvnitř vypadá!  

 
Přeji vám všem hodně zdaru a šťastný lov! 

 
Willy Wonka 

 
 

 


