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Plný pytel nováčků 
Je to k neuvěření, ale během září přišlo do našeho 

oddílu devět nových členů – to je vlastně jedna celá 
družina. Kromě šesti, kteří se přihlásili předem a 
začali chodit hned od 1. září (Klárka, Verunka, 
Prokop, Kilián, Tomášek a Pavlík) tu máme další tři – 
Terku, Káju a Haničku. Kája a Hanička jsou 
prvňačky, Terka už je o něco starší a je sestrou Káji. 
Zatím se u nás teprve rozkoukávají, tak uvidíme, 
jestli se jim v oddíle bude líbit. 

 

Na Gryble a v Klokočné 
Už máme za sebou první dvě letošní výpravy, takže 

je tu malé ohlédnutí... 
V půlce září jsme se vydali do Posázaví. Píďalky s 

Mamuty jely už v pátek večer a zůstávaly na výpravě 
až do neděle, Kosatky jely jen na sobotu. Setkali jsme 
se v hornopožárském polesí a společně se vydali na 
Gryblu a Panskou skálu. Počasí nám přálo, jen ten 
výhled z Panské skály už není co býval ☺ 

 
V říjnu jsme 

všichni vyrazili jen 
kousek za Prahu, do říčanského lesa a jeho okolí. 
Překvapením pro nás byly Svatohubertské slavnosti 
ve vsi Klokočná, kde jsme si mohli zadarmo opéct 
výborné buřty, poslechnout si dechovku a 
prohlédnout si velkou sbírku dravých ptáků, které 
jejich chovatel a cvičitel postupně předváděl i v letu. 
Někteří našli odvahu a dokonce si chvíli některé 
dravce podrželi i na své ruce... 

 
 

Oddílová trička pro nováčky 
Na říjnové oddílovce dostalo šest našich nováčků žlutá oddílová trička a byli tak 

slavnostně přijati za nové členy oddílu. Kromě toho, že už můžou na všechny akce 
chodit v oddílovém tričku tak jako ostatní, to ale znamená ještě jednu věc – už brzy 
dostanou Nováčkovskou zkoušku a během jednoho roku si ji budou muset celou splnit. 
Až se jim to podaří, budou moci složit u slavnostního ohně oddílový slib a místo žlutých 
triček dostanou trička v barvě své družiny (červená). Tak jim držme palce, ať jim to 
všem vyjde! 
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Nejbližší akce 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 
JANOVICE U TRUTNOVA 

28. 10. – 1. 11. 2009 
Na podzimky letos pojedeme na 

dálný severovýchod – až 
k teplicko-adršpašským skalám. 
Máme tam zamluvenou ubytovnu, 
ve které budeme bydlet společně 
s dalším oddílem z Dejvic, Dálavou 

(většina z vás si Dálavu pamatuje ze zimní hry na Brdech). V ubytovně je kuchyňka 
s nádobím, velké pokoje s palandami a hlavně topení, takže i v sychravém podzimu nám 
bude teplo. Není třeba brát si karimatky ani ešusy s liháčky. 

• SRAZ ve středu 28. října v 7:15 na Dejvické, za eskalátory u pekařství (vlak 
jede v 7:58 z Prahy-Smíchova) 

• S SEBOU vybavení na vícedenní výpravu do chalupy (spacák, převlečení a přezutí 
dovnitř, hygipotřeby, OV-osobní věci), teplé a nepromokavé oblečení, pevnou 
nepromokavou obuv, jídlo a pití na středeční oběd (večeře už bude společná), 
tramvajenku, 600 Kč na vlak a společné jídlo 

• NÁVRAT v neděli 1. listopadu v 16:10 zpět na Dejvickou (na mši sv. půjdeme na 
výpravě) 

Pro nováčky je účast na podzimkách dobrovolná – jestli chcete jet, je 
potřeba, aby vaši rodiče zavolali co nejdřív vašim vedoucím (nejlépe Mance) a 
domluvili se na vaší účasti.  Na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz 
najdete pod odkazem „Ostatní“ doporučený seznam věci na výpravu dovnitř. 

Pro ostatní platí jako obvykle: pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte 
se co nejdříve (nejlépe do neděle 25. 10.) svým vedoucím! Kontakty najdete 
v zářijovém čísle Velkého psa. 

 

O našem oddíle 
Pro naše nové členy, ale hlavně pro jejich rodiče, je tu teď  

krátké povídání o našem oddíle. 
Oddíl byl založen před více jak deseti lety jako farní oddíl u 

kostela svatého Václava v Dejvicích. Postupem let se oddíl 
osamostatnil, vstoupil do Klubu českých turistů a získal vlastní 
klubovnu, kterou máme dodnes. Víc se o historii oddílu dozvíte 
v publikaci „Sirius 10 let – Věnujte se dětem“, která je ke 
stažení na oddílových stránkách. 

Činnost oddílu stojí na třech pilířích – pravidelných 
schůzkách jednou týdně, výpravách jednou za měsíc a letním 
stanovém táboře. Všechny tři pilíře jsou důležité a pro členství 
v oddíle je nutné se všemi počítat (členství v oddíle např. bez 
účasti na táboře nemá smysl). Kdo se stane členem oddílu, měl 
by se účastnit všech akcí. Plán akcí je zveřejňován s takovým předstihem, aby bylo 
možné uzpůsobit termínům akcí další rodinné aktivity (návštěvy, oslavy, rekreace 
apod.). Neúčast na akcích oddílu omlouvá pouze nemoc, školní akce nebo závažný 
rodinný důvod. 

Těm, kdo tyto podmínky přijmou za své a snaží se je dodržovat, 
za to oddíl nabízí kamarádské prostředí, zábavu při hrách, poznávání 
přírody, tábornické dovednosti, učí děti budovat si vztahy 
v kolektivu, spolupracovat a pomáhat si, ale zároveň podporuje 
samostatnost a schopnost postarat se sám o své věci. Několik 
generací dětí, odrostlých v odídlech tohoto druhu potvrzuje, že je to 
velmi dobrý základ do života... 



 

Dětská mše sv. s písničkami 
Ze středečních mší sv. s doprovodem Okenních tabulek se pomalu stává tradice. 

Připomínáme, že hrajeme vždycky první středu v měsíci, nejbližší termín je tedy  
4. listopadu od 18 hodin v kostele sv. Václava. Dětská mše sv. je ale každou středu a i 
na těchto ostatních dětských mší sv. si můžete s někým z nás nebo s Vojtou Dynybylem 
zazpívat. Stačí jen přijít... 

 

Netahej to sem... 
Po zkušenosti z dřívějších akcí připomínám, že na oddílové akce nepatří žádná 

elektronika – walkmeny, mp3 přehrávače, mobily apod. Jezdíme na výpravy do 
přírody (i když třeba spíme někde vevnitř) a ne na školní výlety – a proto se bez těhle 
krámů musíte obejít. Pro méně chápavé upozorňuju: jediné možné mobily na výpravě 
jsou mobily vedoucích a instruktorů (jmenovitě: Štěpán, Topič, Vašek, Cyrda, Špagy, 
Manka, Terka, Maky, Inka). Jestli někdo další nezbytně něco takového s sebou 
potřebuje, ať si to se mnou PŘEDEM domluví. Případné „omylem“ dovezené věci tohoto 
druhu budu na výpravách sbližovat s podrážkami svých kanad... a tentokrát už to 
myslím vážně! 

Štěpán a jeho nedočkavé kanady 
 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
Na nástěnce 

v klubovně je od 
září Hvězdná 
dráha našeho 
oddílu.  Je to 
žebříček všech 
členů oddílu, 
seřazený od toho 
nejlepšího (s 
největším počtem 
bodů) až 
k lajdákům na 
konci. Zatím jsou 
tam jen body za 
září, takže pořadí 
ještě o ničem 
moc nevypovídá, 
ale už za pár 
měsíců to bude 
jinak – každý na 
první pohled 
uvidí, kdo na 
schůzky a 
výpravy chodí a 
snaží se, a komu 
je to tak nějak 

jedno a přijde jen když nemá nic lepšího na práci. Zatímco nahoře bude svítit naše 
hvězda Sirius, úplně dole, na konci dráhy, se brzy objeví černá díra a bude se snažit 
spolknout ty poslední. Kdo se ale včas omlouvá když nemůže přijít a nezapomíná si věci, 
nemusí se černé díry bát, vždycky od ní bude dost daleko. Zato lajdáci budou mít 
namále... 

ZÁŘÍ 
PÍĎALKY MAMUTI KOSATKY 

1. Maky 125       
2.-3. Terka 123       

   2.-3. Vojta 123    
   4. Klára 121    
   5. Péťa 116    

6.-7. Špagy 103       
6.-7. Jakub 103       

8. Manka 92       
   9. Honza 89    
      10.-11. Bára 88 

10.-11. Matěj 88       
      12. Berenika 86 
   13.-14. Terezka 82    
   13.-14. Míša 82    
      15.-16. Prokop 79 
      15.-16. Tomášek 79 

17.-18. Cyrda 78       
      17.-18. Verunka 78 
      19.-20. Pavlík 75 
      19.-20. Markétka 75 
      21.-22. Klárka 73 
      21.-22. Kilián 73 
     23. Lukáš 67    

24. Inka 44       
   25. Kuba 35    

26. Šustil 33       
   27. Lachtan 32    



����  www.sirius.webzdarma.cz               ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Maky. Foto Cyrda, Štěpán. Vyšlo 20.10. 2009. 

 

 
 

A co příště? 
TETA GERTHRŮDA ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY! 

Své problémy a otázky pro tetu Gerthrůdu pište na papírky a vkládejte do určené 
krabičky v klubovně. Ptejte se, Gerta vám ráda odpoví... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


