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Velký  
      pes 

Družiny na další rok:  
  

Družinka  Kosatky  Tučňáci Keltové 

Družinoví vedoucí  Béďa: 605 417 057 

(informace pro 

nováčky) * 

Bára: 607 815 672  

 

Vojta: 730 950 229 

Péťa: 722 803 366 

Platýsowé  Verča  

Ještěrka 

Tom  

Dominik  

Muffin 

Kilda  

Členové  Motýl 

Andrejka 

Barunka L. 

Helča 

Anička 

Tonda 

Franta 

Vika  

Bos  

Emu  

Krokodýl 

Kýta  

Vítek  

Jonáš 

Matěj  

Delfínek 

Zuzka 

Bára Č. 

Veverka 

Ben   

Skřítek 

Matouš  

Klárka  

Sparťan 

Hřebík  

Majda  

Pištělka 

Bukaj 

Vojta 

Marek 

Maťko 

Schůzka-úterý 16:15 – 17:30  17:00 – 18:30  18:00 – 19:30  

Oddílová schůzka  každé první úterý v měsíci 17:30 – 19:00  

* změna, kvůli časovým možnostem  

Vítání občanků, eeh, chci říct nováčků 

Milé Kosatky, milí Tučňáci, milý Platýsové, milí Vedoucí a především, milí Nováčci! 

Už vás tu další rok opět vítám, zvláště pak naše čtyři nové členy, a protože (jak 
jistě všichni víte) mám Kosatky nejradši a nováčky ještě o trochu víc 

(#nosarcasm(#lživejhashtack)), rozhodl jsem se, že vám složím báseň: 

Naši milí nováčci, 

já vám přeji krásný rok 

krásný život, krásnou smrt 

a úplatky vedoucím (/Platýsům). 

občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 64  

září 2018 
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Asi si teď říkáte: „No, báseň úžasná, ale není to báseň, protože tam nejsou žádné 
rýmy.“ Já vám ale odvětím: „Nenene, tomu se říká volný verš a napsat báseň 

volným veršem dokáže jen opravdový mistr (jako já)“ a vy řeknete: „Ó, ó, ty jsi 
opravdu mistr!“ a já řeknu: „Toho jsem dosáhl dlouhým studiem a neutuchající pílí 

a rovněž držením se výroku mého kamaráda Vila: „Učit se, učit se, konfiskovat.“ 

Ale zpátky k věci, vy se teď moji drazí nováčci asi ptáte, proč že byste měli chodit 
do oddílu? Na to vám mohu odpovědět ne jedním, nýbrž mnohmy důvody: Na 

schůzkách dostanete příležitost se dovzdělat, co vás ve škole nenaučili. A tak se 
kromě vázání uzlů, luštění šifer a práce s mapou naučíte rovněž o architektuře, 

historických osobnostech, české floře i fauně a dalším. Na výpravách budete nejen 
umírat přes den vedrem a únavou, nýbrž i v noci – zimou a mravenci. A konečně na 

letním táboře se nemusíte bát komfortu, neb, se budete koupat pouze ve studené 
vodě a chodit za tetou (možná ani nevyzvídejte, co to znamená…). Navíc vás na 

této pouti budou provázet nerozluční kamarádi, kteří by za vás ruku do ohně dali 
(ačkoli, vy to uděláte jako první, hehe), a hlavně milí a kamarádští vedoucí-platýsi, 

kteří vám vždy ochotně pomohou (tedy až na víte-koho)… 

Oldřich (ale klidně mi řikejte Olda) 

 

Praktické informace: 
Informace k činnosti oddílu můžete sledovat na našich oddílových stránkách 
(www.sirius.webzdarma.cz). Pokusíme se nejpozději v úterý před výpravou 

zveřejnit konkrétní údaje, abyste se je dozvěděli i bez informačního papírku, který 

děti dostávají na schůzce. 
 

Připomínáme, že výběry fotografií z oddílových akcí se nacházejí na internetovém 
serveru http://fotosirius.rajce.idnes.cz/.    

 
Zveme všechny na páteční mše svaté od 16:30 u svatého Matěje s doprovodem 

Okenních tabulek. Pokud byste se chtěli někdo přidat a zpívat s naší populární 
skupinou, stačí přijít na mši o půl hodiny dřív… 

 
Placení příspěvků 

Příspěvky na činnost oddílu ve školním roce 2018 – 2019 budou fungovat na 
stejném principu jako minulý rok, jen se výše zálohy na výpravy změní na 1500 Kč. 

Z této zálohy a s podporou grantů budou financovány výpravy celý tento školní rok. 
Kromě zálohy bude jako i minulé roky potřeba zaplatit členské příspěvky do KČT 

(Klubu českých turistů), pod který náš oddíl spadá, jejíchž cena je pro současné 

členy 300 Kč a pro nováčky 400 Kč. Výsledná cena příspěvků tedy činí: 
 

• Kosatky, Tučňáci, Keltové: 1800 Kč 
• Nováčci (po odevzdání přihlášky): 1900 KČ 

 
Prosíme o jejich zaplacení na oddílový účet: 156238058/0300 do oddílové 

schůzky 15. 10. 2018 (do poznámky, prosím, připište příjmení a počet dětí 
 

Děkujeme, vedení 

http://www.sirius.webzdarma.cz/
http://fotosirius.rajce.idnes.cz/

