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Jedna podzimní výprava 
a jedna „dřevárna“ 

Uplynul první měsíc nového školního roku 
a i náš oddíl už jede na plné obrátky. Třetí 
zářijový víkend jsme se vydali na poslední 
výpravu ven, a i přesto, že spousta z vás 
z různých důvodů nemohla jet, se výprava 
moc povedla. První noc jsme přespali 
v zahradní chatce u Černolic na Brdech (na 
noc jsme si pěkně zatopili v kamnech, 
protože mělo být – a taky bylo – dost zima), 
v sobotu jsme došli až do údolí Bojovského potoka pod Klíncem, kde jsme pak 
strávili druhou noc, už venku. Během dne jsme si zašli na polévku pro zahřátí, 

prolezli klíneckou jeskyni a večer poseděli u 
ohně. I když to tak původně nevypadalo, ušli 
jsme během výpravy 24 kilometrů, s batohy 
na zádech a v docela chladném počasí. 
Všichni, kdo tam byli, a hlavně Kosatky, si 
proto zaslouží velkou pochvalu. 

Na konci září se několik vybraných členů 
oddílu mělo možnost zúčastnit takzvané 
dřevárny – hry s dřevěnými zbraněmi, jejichž 
výrobu a používání jsme si zkoušeli už na 
táboře. Matěj a Honza vám určitě rádi 
povypráví, jaké to na „Válce o Cintru“ bylo. 

      

Příspěvky – takové malé BUBUBU! 
Ačkoliv byl termín pro zaplacení příspěvků dost dlouhý (celý měsíc), přesto 
někteří z vás nebyli schopni splnit tento jednoduchý úkol a peníze včas přinést. 
Doufáme, že Špagát, Inka, Honza a Michal se polepší a příště budou mezi 
prvními.  
Pro všechny však platí: máte-li jakýkoliv problém s dodržením termínu 
(teď to byly příspěvky, příště to může být přihláška na tábor či cokoliv 
jiného), nečekejte a včas se obraťte na své vedoucí nebo přímo na 
Štěpána, který s vámi vše probere a domluví se s vámi na dalším 
postupu. Nikdy to nenechávejte na poslední chvíli, může být už pozdě! 
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Nejbližší akce 
Podzimní prázdniny, 25. – 29. října 2008 

Železná RudaŽelezná RudaŽelezná RudaŽelezná Ruda    
Tentokrát jedeme na podzimky neobvyklým směrem – na jihozápad. Našimi podzimními 
horami je totiž letos Šumava a cílem vyhlášené horské středisko Železná Ruda. Změříme 
síly se šumavskými kopci, uvidíme Čertovo jezero, a protože budeme přímo na hranicích 
s Německem, plánujeme i výlet „za hranice všedních dnů“. Píďalky si navíc můžou vzít 
s sebou kolo a vyzkoušet cyklotrasy v okolí.  
Ubytování v pokojích s postelemi (ale bez povlečení), vybavená kuchyň, záchody a sprcha 
s teplou vodou, společenská místnost, no jako v pohádce (a taky se to Pohádka jmenuje). 

• SRAZ: vvvv sobotu sobotu sobotu sobotu 25. 10. v25. 10. v25. 10. v25. 10. v    6666::::30303030 hod. hod. hod. hod. na Dejvické v podchodu, za eskalátory (vlak jede 
v 7:16 hod. z Hlavního nádraží). 

• S SEBOU:  vybavení na vícedenní výpravu do chalupy (spacák, hygipotřeby, OV-osobní 
věci, oblečení a přezutí do chalupy), nepromokavé oblečení a obutí do podzimního 
počasí (žádné botasky!!!), jídlo a pití na sobotu přes den (večeře už bude společná), 
600 Kč na dopravu, ubytování a společné jídlo (zbytek se doplatí z grantu Prahy 6), 
cestovní pas nebo občanku (pokud něco z toho máte), průkazku KČT.  
Dále doporučujeme oblíbenou knížku, skladnou společenskou hru nebo hudební nástroj 
atd., Píďalkám pak kolo (+60 Kč navíc na jeho dopravu tam a zpět). 

• NÁVRAT: vvvveeee    středustředustředustředu 2 2 2 29999. 10. v 1. 10. v 1. 10. v 1. 10. v 17777:1:1:1:10000 hod. hod. hod. hod. zpět na Dejvickou 
Štěpán 

Pro zopakování 
CO S SEBOU NA VÍCEDENNÍ VÝPRAVU DO CHALUPY (od podzimu do jara) 

• Jídlo: vždy podle informací k výpravě. Obecně platí: 
Snídaně: čaj (pytlíkový), pečivo (nejlépe sladké).  
Obědy (studené): chleby nebo rohlíky (nejlépe namazané), salám, sýr, zelenina.  
Večeře (teplé, nejlépe na dvojici až trojici): konzerva (guláš, fazole s klobásou, lečo …), instantní těstoviny, polévka+pečivo apod.  
Svačinky: sušenka, čokoláda, jablko, mrkev …  
Nezapomeňte dítěti vysvětlit, jaké jídlo má s sebou a kdy má co sníst (příp. to napište na ubrousky, sáčky apod.). Jídlo nebalte do 
krabic, zabírají místo. Pokud je něco originálně baleno v krabici, raději to přebalte do pytlíku. Ke konzervám nezapomeňte otvírák! 

• Pití: láhev s pitím na cestu (0,5 - 1 litr) 

• Ešus, lžíce, liháček+líh+sirky: pouze pokud je výslovně uvedeno v informacích k výpravě. Ešus (velký+víčko) a liháček+líh+sirky 
stačí na dvojici až trojici. Nebrat malý ešus, hrníčky. 

• Oblečení: nemusí ho být moc (nebrat hromady náhradních věcí), hlavně musí být úměrné počasí (většinou teplé a nepromokavé). 
Na sebe: bunda, čepice, šála + rukavice (podle počasí),  1 kalhoty, 1 košile nebo tričko, 1 svetr, oddílové tričko. 
Převlečení do chalupy: tričko, tepláky.  
Na noc: pyžamo (+ ponožky, příp. punčocháče).  
Dále s sebou: čisté ponožky a spodní prádlo. 

• Boty: pevná turistická obuv (pohorky), přezůvky do chalupy (bačkory nebo tenisky). Nebrat žádné další boty! 

• Hygipotřeby: kartáček a pasta, hřeben (kdo má delší vlasy), mýdlo, ručníček, půlrole toaletního papíru. Nebrat kelímek, osušku. 

• Osobní věci: viz zápisník (uzlovačka, šátek, tužka, papír, zápisník, KPZ). 

• Spacák, karimatka, peníze: podle informací k výpravě. 

• Dále s sebou: nůž, pláštěnku (starším stačí nepromokavá bunda), malý batůžek na výlety do okolí (stačí jeden na dvojici až 
trojici), tramvajenku nebo lístky na cestu na nádraží a z nádraží. 

Vše zabalte do batohu obdobně jako na výpravu ven (dospod spacák, těžké věci, jídlo, oblečení; přezutí, hygipotřeby a OV do postran-
ních kapes). Využijte každé místečko - uvnitř stočené karimatky, ešusu atd. Nic nenechávejte na nesení v ruce! Při balení každou věc 
dvakrát rozmyslete - s batohem je často potřeba ujít několik kilometrů od nádraží a čím lehčí a lépe zabalený batoh, tím lépe se nese. 

Vždy si pečlivě přečtěte informace k výpravě, jestli neobsahují odchylky od těchto zásad!  
Zde uvedené věci jsou na výpravu dostačující, vše ostatní jsou zbytné věci navíc! 

Děti by si měly balit pokud možno samy (pod dohledem), nebo alespoň balení sledovat, aby věděly, co s sebou mají a kde! 



����  www.sirius.webzdarma.cz               ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Cyril (fotky) a Bobule (fotky). Vyšlo 21. října 2008. 

Zvláštní pochvala od Manky a spol. pro Terku z Píďalek, že úplně samostatně a určitě moc hezky vyjela v úterý eskalátor na Náměstí Míru. Terko, vydrž! 

Celoroční bodování 
V září jsme zahájili celoroční bodování, jeho pravidla máte v minulém čísle 
Velkého psa. Body se sčítají každý měsíc, a proto je tady první vyhodnocení: 

ZÁŘÍ 
PÍĎALKY UMPALUMPOVÉ KOSATKY 

1.  Maky 144       
      2.  Markétka 135 

3.  Cyrda 128       
   4.  Terezka 123    
   5. Lukáš 116    

6. Inka 110       
      7. Kuba 99 

8. Špagát   95       
      9. Berenika 93 

10. Manka 90       
   11. Vojta 86    

12. Terka 84       
   13. Péťa 77    
   14. Matěj 71    
      15. Míša 67 
      16. Lachtan 63 
      17. Bára 58 
   18. Klára 48    
   19. Honza 46    
   20. Jirka 38    

V bodování jsou na tom nejlíp ti, kdo byli na zářijové výpravě - právě díky účasti 
na výpravě se mezi prvními pěti objevily Markétka, Terezka a Lukáš, dobře se 
umístil i Kuba. Naopak nejhůř jsou na tom ti, kdo některé akce vynechali a včas 
se neomluvili. Pokud se omluvíte, nějaké ty body získáte, pokud se ale 
neomluvíte, nedostanete ani bod! 

V září se také udělovaly první prémiové body, tentokrát za práce v klubovně: 
Manka, Terka, Inka, Maky, Jirka +10 bodů za úklid, Špagát +20 bodů za práci na 
opravách klubovny a kuchyňské lince. 
 

Sladká soutěž Wonkovy čokoládovny 
Wonkova továrna na čokoládu vyhlašuje soutěž! Každý, kdo včas a správně 
odpoví na soutěžní otázku, získává 5 sladkých prémiových bodů do celoročního 
bodování. Navíc bude z odevzdaných odpovědí vylosován jeden šťastlivec, který 
vyhraje originální Wonkovu čokoládu! 

První soutěžní otázka zní: 
Jak se jmenují konkurenti Wonkovy továrny,  
kteří se snaží vyrábět podobné dobroty  
jako pan Wonka?  
Jmenujte alespoň dva z nich. 

Odpovědi odevzdávejte do úterý 4. listopadu 17:30 hod. do označené krabice 
v klubovně.    



Bonbónky zBonbónky zBonbónky zBonbónky z    Karlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových VarůKarlíkových Varů    
fakt nezávislé a dokonale seriózní noviny vašeho města 

Chtějí nakupovat a nemají peníze... 
AKTUALITA • Od městské brány se do města valí skupina podivně pomalovaných 
dřevěných figurek, některé z nich již navštívily první podniky v našem městě. Proslýchá 
se, že chtějí kupovat hlavně Wonkovy čokolády. Zatím však prý nemají dost peněz… 

Tajemná Theresie zazpívala hit 
UDÁLOST • V kulturním domě našeho města proběhlo v pondělí 29. září krajské kolo 
soutěže „Česko hledá superstar“. Favoritkou se stala mladá exotická zpěvačka 
Theresie, která za nepříliš zdařilého doprovodu studiové kapely oslnila zpěvem písně 
„Holky z naší školky“. Diváci byli nadšení a po skončení se dožadovali přídavku. Theresie 
však chce zůstat vzácnou, a proto se skryla v zákulisí a na pódium již znovu nevyšla. 
Jejím fanouškům tedy nezbývá, než čekat na další vystoupení. 

Bál se vyjít na ulici! 
SKANDÁL • O kvalitě služeb kosmetického salónu se v pondělí 29. září přesvědčila i 
slečna Maky z Paky i pan Špagy z Pragy. Šikovné ruce stylistek, vizážistek a maskérek 
změnily jejich vzhled k nepoznání. Pan Špagy se však nakonec bál se svou novou vizáží 
vyrazit domů… Proč asi? A jaký je jeho soukromý život? Zkusíme odpovědět již příště! 

Zločin U Kulhavé píďalky 
KRIMI • Policejní sbor našeho města získal v pondělí dvě nové posily. Do služeb zákona 
se 13. října přihlásila populární zpěvačka Theresie i manekýna Maky (mimochodem její 
věrná fanynka). Nepříliš bystrým policistům pomohly hned napoprvé objasnit sérii 
zločinů, které zachytil objektiv policejní kamery v oblíbené kavárničce „U Kulhavé 
píďalky“. Nevinně vyhlížející společnost hostů se totiž nečekaně změnila v líheň zločinu 
– přítel Vašek uškrtil svého přítele Marka, student Cyrda se pokusil o sebevraždu 
oběšením, mladík Topič byl otráven staříkem Štěpánem, kterého za to probodl dlouhým 
mečem tatík Lukáš Č. I přes skvělou práci vyšetřovatelek doufáme, že se podobné činy 
již v našem městě nebudou opakovat. 

REKLAMA 
Máte skvrnu na duši? Tak s tím vám asi nepomůžeme…  

… ale se skvrnami na oblečení si jistě hravě poradí v Čistírně!  
Ochotní brigádníci, mezi nimi i slavný student Cyrda (ano, ten, který se v kavárně  
„U Kulhavé píďalky pokusil o sebevraždu), vyčistí vaše oděvy dočista do čista!  

Nedělejte si ostudu špínou a fleky, zajděte do čistírny ještě dnes! 
 
 


