
  

  

Udělejme taky něco pro druhé  
Během března a dubna proběhlo a ještě  proběhne několik akcí, které mají jedno společné 

– neděláme to jen pro sebe, ale i pro ostatní. Když se totiž bude každý z nás starat jen o svoje 
věci a nehledět na ostatní, bude sice takzvaně „v klidu“, „ v pohodě“ a „vysmátej“, ale po čase 
zjistí, že je vlastně tak nějak sám, nikdo ho moc nemá rád a že žít život sám se sebou je 
docela otrava. A přitom to důležité pro náš život je právě v lidech okolo nás a v našem vztahu 
k nim. 

Výprava s rodiči 
Abychom si tedy nehráli jen sami se sebou, pozvali jsme na březnovou výpravu i vaše 

rodiče, sourozence, různé kamarády a tak podobně. Snad to pro ně byla příjemná vycházka, 
určité zpestření a hlavně hezký zážitek, zejména povedené soutěže s modrou vodou, opičákem 
Topičákem a podobně. A při vymýšlení pozdravu pro jarní sluníčko určitě leckoho napadlo 
zvednout hlavu nahoru a v duchu poděkovat, že je všechno tak dobře zařízeno a po každé 
zimě zase přichází jaro… 

Den otevřených dveří u Kosatek 
Hned následující úterý byl Den otevřených dveří na družinovce Kosatek. Účast sice nebyla 

moc velká, ale i tak snad tato akce splnila účel a ukázala, jak nejmladší družina našeho oddílu 
pod vedením Manky a Maky funguje. 

Mše sv. s písničkami 
Ve středu 1. dubna jsme se zúčastnili dětské mše sv. v kostele sv. Václava a za hudebního 

doprovodu Okenních tabulek (Vašek klávesy, Manka a Štěpán kytary, Terka flétna a zpěv) ji 
doprovodili i méně známými písničkami z Hosany. Vše bylo mile přijato a proto bychom 
v tomto duchu chtěli pokračovat – přibližně jednou za měsíc. A 
budeme rádi, pokud nás příště bude na zpívání víc. Není potřeba 
umět moc zpívat, neděláme to jako představení, ale „k větší cti a 
chvále Boží“. A to dokáže každý - a Pán Bůh se za nějaký ten 
falešný tón určitě zlobit nebude… 

Na světě nejsme sami 
Již několik let se podílíme na přípravě akce „Na světě nejsme 

sami“, kterou v zahradách Břevnovského kláštera pořádají každý 
rok skautské oddíly z Břevnova. I letos se k pořádání akce přidáme, 
po loňském ohlasu opět s různými provazy, lany, sítěmi a 

podobnými nesmysly. Hlavní práce 
bude opět na vedoucích a Píďalkách, 
ale i starší Mamuti se v případě 
zájmu můžou zapojit. A vy všichni 
ostatní jste zváni, abyste se 
v neděli 19. dubna přišli do Břevnovského kláštera 
podívat. Akce má za cíl podporovat misijní práci v diecézi 
Dibrugarh v Indii – svojí účastí a dobrovolným příspěvkem tak 
pomůžete dětem, které nemají tak bezstarostný život jako my a 
místo do školy chodí pracovat… 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 12 

duben 2009 

POZOR – OBSAHUJE PRVNÍ INFORMACE K TÁBORU! 



PRO RODIČE: Letní tábor na Javornici 
� TERMÍN 

• Píďalky, Mamuti 27. 6. - 18. 7. 2009 
• Kosatky   4. - 18. 7. 2009 
V sobotu 11. 7. se koná návštěvní den – udělejte si 
čas a přijeďte se za dětmi podívat! (Více informací na 
schůzce rodičů v květnu.) 
Účast na táboře je nedílnou součástí činnosti v 
oddíle. Předpokládáme proto všeobecnou účast. 

� CENA za celý třítýdenní tábor činí 3 350 Kč, za dvoutýdenní 2 350 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  
2009 připsána na účet oddílu, bude Vám cena navýšena o 300 Kč!  
Budete-li potřebovat fakturu nebo potvrzení pro zaměstnavatele (kvůli příspěvku),  
kontaktujte prosím Lukáše. 

� PŘIHLÁŠKU je nutno odevzdat Prokopovi do úterý 5. 
května 2009 (oddílovka). 

� 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 19. května od 19:00 hod. 
v klubovně. U Kosatek je Vaše přítomnost na schůzce rodičů PODMÍNKOU JEJICH 
ÚČASTI NA TÁBOŘE! Dostanete zde doporučený seznam věcí na tábor, dozvíte se, jak 
bude tábor fungovat, jak proběhne návštěvní den atd. 

� Fotografie z táborů, formuláře a tyto informace najdete i na www.sirius.webzdarma.cz 
Kontakty:  Prokop - Topič  773 541 756, 607 198 361 prokop.topic@seznam.cz 

 Vašek  721 450 265  vasek-aibo@seznam.cz  
 Lukáš  774 654 624, 724 518 658 lkcenovsky@seznam.cz 

Proč jezdíme na výpravy?  
Začalo jaro a v kalendáři oddílových akcí máme hned několik dvoudenních výprav. Ta 

nejbližší, dubnová, bude asi ještě někam do chalupy, ty další pak už ven. A zejména výpravy 
nejsou jen proto, abychom splnili plán a došli odněkud někam, ale abychom během té cesty 
také něco viděli a zažili. Strávit den v super a hyper nákupním centru nebo doma u počítače 
sice možná někoho baví, ale je to, jako když kůň dostává klapky na oči, aby se při jízdě 
s vozíkem neděsil věcí kolem sebe. I my se ve městě obklopujeme spoustou věcí, přes které 
nevidíme svět kolem sebe. Na výpravách máme šanci si ty klapky velkoměsta sundat a vidět, 
že svět opravdu nekončí za posledním panelákem a že přírodu nemusíme pozorovat jen 
z bezpečí auta nebo prostřednictvím televize. Srnka ani modřín nás totiž neukousnou, stejně 
tak se neotrávíme nadýcháním lesního vzduchu. Zato v Praze vás smrad z aut otráví velmi 
snadno a nepozorný řidič z vás může ukousnout docela dost…  

Je dobré si uvědomit, že zatímco příroda se bez lidí a bez měst docela dobře obejde, lidi 
jsou na přírodě závislí. Čistý vzduch, vodu ani potraviny totiž žádné město nikdy samo 
nevyrobí… Snažme se proto přírodu znát a chránit ji, protože když si jí zničíme, zničíme i sebe. 



Celoroční bodování 
 

V únorovém 
bodování není 
výprava (body za 
pololetky byly už 
v lednu), schůzek 
bylo kvůli jarákům 
málo, a tak nejlíp 
na tom byli ti, kdo 
získali nějakou 
prémii: Markétka 
(+20 za účast na 
všech výpravách 
v prvním pololetí) a 
Terezka (+20 za 
pěkný zápis do 
kroniky).  

A mínusy opět 
žádné – asi jsou 
vedoucí moc mírní. 

Nebo že by opravdu nikdo nezlobil…??? 

 
 

V březnu výprava 
byla, ale výjimečně 
bez soutěže – byla 
to výprava s rodiči.  

Prémii dostaly 
Lachtan, Maky a 
Terka (+5 za 
soutěž Wonkovy 
čokoládovny). 

Mínus tentokrát 
schytal Péťa (-5 za 
řvaní v domě).  

 

Sladká soutěž Wonkovy čokoládovny 
5 prémiových bodů do celoročního bodování za každou správnou odpověď! 
Originální Wonkova čokoláda pro jednoho vylosovaného šťastlivce! 

Pátá soutěžní otázka: 
Kolik Wonkových čokolád Karlík rozbalil, než našel Zlatý kupón? 

Odpovědi odevzdejte do úterý 5. května 17:30 hod. do krabice v klubovně. 

 

ÚNOR 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

       1.-3. Berenika 58 
    1.-3. Klára 58    

1.-3. Cyrda 58       
   4. Terezka 56    
       5.-6. Markétka 54 

5.-6. Maky 54       
7. Špagát 53       
      8. Lachtan 50 

9. Manka 47       
    10.-11. Honza 45    
    10.-11. Jirka 45    
     12. Matěj 42    
       13.-15. Bára 41 
       13.-15. Míša 41 
    13.-15. Péťa 41    

16. Terka 40       
     17. Vojta 39    
   18. Lukáš 35    

19. Inka 28       
        20. Kuba 26 

BŘEZEN 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1. Terka 103       
2. Maky 102       
       3.-4. Bára 101 
    3.-4. Terezka 101    
     5. Péťa 96    
      6.-7. Kuba 84 
   6.-7. Vojta 84    
   8. Honza 82    

9. Cyrda 80       
      10. Míša 79 
   11. Lukáš 78    
   12. Jirka 72    
      13. Lachtan 71 
      14. Berenika 64 
      15. Markétka 63 
     16. Matěj 58    
   17. Klára 56    

18. Špagát 40       
19. Manka 34       
20. Inka 25       



velký ešus + víčko
(v obalu)

liháček
zápalky

líh
kartáček

pasta
mýdlo

toal. papír
hřeben

náhradní oblečení   =

tričko
spodní prádlo

ponožky
kapesník

plavky

 spací oblečení     =
horní díl
dolní díl

Poznámky a vysv ětlivky:
Rébl - igelit cca 3 x 4 metry, pod kterým se spí. Půjčuje se oddílový, na dvojici až trojici.
Šňůra, kolíky - pro stavbu réblu, stačí na dvojici až trojici. Kdo nemá, půjčuje si oddílové.

Pláštěnka - v závislosti na počasí, u starších dětí stačí nepromokavá bunda.

Osobní věci - uzlovačka, šátek, tužka, papír, zápisník, KPZ, osobní doklady, peníze

Náhradní oblečení - v závislosti na počasí také např. mikina, dlouhé kalhoty.

 - hrníček, malý ešus (obojí nahradí velký ešus)
 - velký ručník (stačí úplně malinký nebo žádný)
 - knížky na čtení (velká váha, malé využití)
 - plastové a hliníkové krabice na jídlo (zabírají místo, i když jsou prázdné)
 - hromady náhradního oblečení (je-li teplo, stačí jen to vyjmenované v batohu)
 - příbor (stačí jedna velká lžíce)
 - jakékoliv zbytečné obaly (např. hygitaštička apod.)

Na čísle se podíleli: Štěpán, Lukáš. Vyšlo 7. 4. 2009.
���� www.sirius.webzdarma.cz ���� tom.sirius@centrum.cz

S batohem je t řeba strávit dva dny v lese a ujít pr ůměrně dvacet kilometr ů, 
proto platí zásada: nebalit nic, co není nezbytn ě nutné = co lze nahradit jinými prost ředky!

Obal na ešus, láhev, alumatku - lze sehnat v Praze, ušít doma či vyhrát na táboře.
Na ešusu chrání před umazáním batohu, na alumatce proti poškození, na lahvi chladí.

osobní věci

Karimatka, alumatka - pochopitelně pouze jednu z uvedených věcí!
Karimatku balíme vždy dovnitř batohu, nastojato. Vnitřek lze vyplnit např. oblečením.

Poradna k řivoklátského trampa

BATOH NA DVOUDENNÍ VÝPRAVU VEN

láhev
1,5 l

(v obalu)

alumatka

(v obalu)

karimatka

jídlo

nůž
lžíce
šňůra
kolíky

baterka

rébl (pláštěnka)

spacák


