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„Skončily nám prázdniny, 
čas na pravé koniny.“ 

Píďalčí chvilka poezie 

AHOJ! 
Léto se nám chýlí ke konci a nezbývá než se 

vrátit z prázdnin domů a začít chodit do školy. 
Někdo se na to těší už spoustu dní, někdo se toho 
stejně dlouhou dobu děsí… Ať tak nebo tak, je čas 
pustit se do boje s vědomostmi, vyjmenovanými 
slovy, rovnicemi, evropskými zeměmi, ale taky 
třeba s notami nebo během na 100 metrů.  

A aby nás to všechno neumořilo, máme tady stále náš oddíl a v něm kamarády, kteří 
se nemění podle toho, jestli jim dáte opsat úkol nebo přinesete Řehákovi z kabinetu 
pomůcky… Družinovky, oddílovky, jednodenní i vícedenní výpravy, to všechno nás opět 
čeká. A hlavní při tom je, že „ať je horko nebo zima, když jsme spolu, je nám prima!“ 
  

Mše sv. s písničkami 
Ve středu 2. září budeme znovu hrát a zpívat při mši sv. v kostele sv. Václava v 18 

hod., která bude sloužena jako prosba o pomoc a ochranu v novém školním roce.  
I v dalších měsících bychom rádi hráli každou první středu. Přijďte a zpívejte s námi! 

Vašek (klávesy), Štěpán (kytara), Manka (dvanáctistrunná kytara), 
 Terka (příčná flétna), Kuba Kr. (housle) a sbor (Maky, Inka, Špagy, Cyrda a další) 

  

Nováčci v družině Kosatek 
S novým školním rokem přichází do našeho oddílu také šest nových členů. Vítáme 

tedy mezi námi Klárku, Verunku, Prokopa, Kiliána, Tomáše a Pavlíka a doufáme, 
že se jim všem bude u nás líbit. 

Složení družin od 1. září 2009: 
Píďalky (PO 18:30-20 h.) 
Vedoucí: Štěpán 

Topič 
Členové: Cyrda 

Špagy 
Manka 
Terka 
Inka 
Maky 
Jirka 
Matěj 
Jakub  

Mamuti (ÚT 17:30-19 h.) 
Instruktoři: Cyrda 

Špagy 
Terka 

Členové: Klára 
Honza 
Lukáš 
Vojta 
Terezka 
Péťa 
Míša 
Lachtan 
Kuba  

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

Maky 
Inka 

Členové: Bára 
Markétka 
Berenika 
Klárka 
Verunka 
Prokop 
Kilián 
Tomáš 
Pavlík  

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 
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Kontakty na vedoucí a instruktory 
Když nemůžete ze závažných důvodů, které nemůžete ovlivnit (kvůli nemoci, 

škole v přírodě apod.) přijít na schůzku nebo jet na výpravu, je potřeba včas svoji 
neúčast omluvit, abychom věděli, co se s vámi děje. Proto nezapomínejte zavolat 
nejpozději den před akcí svému vedoucímu!  

Píďalky: Štěpán ℡ 281 961 656 �604 372 148 
 Topič ℡ 233 335 896 �724 772 240 

Mamuti: Cyrda ℡ 233 335 896 �728 609 556 
 Špagy ℡ 222 966 781 �773 944 936 
 Terka ℡ 233 331 918 �721 307 017  

Kosatky: Manka ℡ 233 331 918 �724 352 241 
 Maky ℡ 224 317 983 �739 663 262 
 Inka ℡ 233 331 657 �736 701 537 

Ostatní vedoucí: Vašek ℡ 233 310 355 �721 450 265 
 

Plán akcí do února 2010 
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, chaty, malování…)! 

 

Příspěvky na činnost ve školním roce 2009-2010 
Po loňském zvýšení zůstávají letos příspěvky na stejné úrovni, tedy: 

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

Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 6. října (oddílovka). Bububu: kdo nezaplatí, 
nejspíš s námi nepojede na podzimní prázdniny! 
 

Spacáky 
Protože máme v oddíle nové členy, kterým 

budou rodiče shánět výbavu na výpravy  a 
protože některým starším členům už jejich věci 
dosluhují, nabízíme hromadný nákup spacáků. 
Český výrobce spacáků Condor z Berouna totiž 
při větší objednávce poskytuje množstevní slevy. 
Již v minulosti jsme takto spacáky kupovali a 
převládala s nimi naprostá spokojenost. 

Na stránkách www.spacaky.cz si můžete prohlédnout nabídku spacáků a vybrat si 
ten pravý. Můžu doporučit zejména Condor III+ (mumie bez stahování) a Condor V+ 
(mumie se stahováním). Standardní cena těchto typů je 1570 Kč, při společné 
objednávce můžeme počítat s cenou nižší, příp. můžete zvolit levnější typ (II,III,IV,V). 

Spacáky jsou šity na dospělou postavu 185-190 cm, pro menší děti je vhodné 
objednat spacák kratší v délce podle vlastní volby (do 120 cm je spacák o 200 Kč a do 
145 cm o 100 Kč levnější). Nepodceňujte tuto možnost - velký „dospělácký“ spacák si 
malé dítě nevyhřeje a bude mu v něm zima! 

Pokud byste měli zájem o tuto nabídku, dejte prosím do 8. září vědět Štěpánovi. Na 
společné schůzce v klubovně pak domluvíme podrobnosti pro objednávku spacáků tak, 
aby byly dětem k dispozici nejpozději na podzimních prázdninách. 


