
  VVeellkkýý    
ppeess  

  

  
  

Přízrak z Bischofsteinu 
Na letošní podzimky jsme se vydali do Adršpašsko-teplických skal v podhůří mezi 

Krkonošemi a Orlickými horami. Počasí bylo typicky podzimní – mlhy, občas mírný ale 
vytrvalý déšť, šedá obloha. Pět dnů jsme tam strávili společně s Dálavou, sousedním 

oddílem z Dejvic. Nás bylo i s Káčou a Matýskem víc jak 
25, Dálavanů bylo osm i s vedoucími, takže jsme měli 
jasnou převahu…  

Hned první večer jsme se dozvěděli o místní záhadě – 
podivných černých kočárech tažených koňmi, které se za 
tmy zjevují ve vsi. Po dvou dnech jejich stopování jsme se 
v pátek večer dostali na hrad Bischofstein, kde jsme se 
setkali s bělovousým starcem, který nám vše vysvětlil – za 
své zlé skutky si tu už několik století odpykává trest a 
záhadnými kočáry se k sobě snaží přilákat zachránce. 
Rozhodli jsme se mu pomoci a během soboty se nám ho 
skutečně podařilo vysvobodit. Večer pak skupina 
dobrovolníků pod vedením Cyrdy a Špagyho vyrazila na 
hrad pro odměnu. Cesta se jim ale nějak protáhla či co 
(kdyžtak se jich schválně zeptejte…) a tak místo původních 
10 km nakonec ušli dvakrát tolik… a navíc většinu odměny 
cestou snědli. Nutno ovšem podotknout, že je dobrá nálada 

neopustila a všichni to zvládli – i Terka z Kosatek, která tam z nich byla nejmladší a 
zaslouží si velkou pochvalu… 

 

Výprava s paterem Tadeášem 
Listopadová výprava nás pod Vaškovým 

vedením zavedla do oblasti severně od Berouna 
– trasa vedla z Hýskova do Loděnice. Pozvání 
na výpravu přijal pater Tadeáš, a tak na okraji 
lesa u vsi Lhotka na místě bývalého křížku jsme 
před obědem společně slavili mši svatou. 
Odpoledne jsme došli do Nenačovic, kde bylo 
připraveno překvapení – návštěva sklářské huti, 
kde se ručně taví sklo a vyrábí se z něj různé 
věci. Největší zájem byl samozřejmě o bednu 
se zkaženými kusy – někteří si odtud odvezli 
domů například několikakilogramovou vázu… 

 

Dětská mše sv. s písničkami … 
… je každou středu od 18 hod. v kostele sv. Václava. První středu v měsíci navíc 

s doprovodem Okenních tabulek. Termíny najdete nově také v plánu akcí na internetu. 
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Nejbližší akce 
VÁNOČKA – FARA V DOBŘÍŠI 

12. – 13. 12. 2009 
• SRAZ v sobotu 12. prosince ve 13:20 na Dejvické, za eskalátory u pekařství 

(bus jede ve 14:00 z aut.st. Na Knížecí) 
• S SEBOU vybavení na výpravu do chalupy (spacák, karimatku, převlečení a 

přezutí dovnitř, hygipotřeby, OV-osobní věci), teplé oblečení, jídlo kromě sobotní 
večeře, dárečky pro ostatní členy oddílu, trošku cukroví na ochutnání (nejlépe to, 
které doma pomáháte péct), tramvajenku nebo dva přestupní lístky, 80 Kč na 
vlak a ubytování a společné jídlo 
Pozor: v sobotu bude společná večeře – domluvte si skupinky a udělejte si 
bramborový salát. Buď si ho můžete vzít s sebou už připravený z domova, nebo si 
dovézt suroviny a domíchat si ho na místě. 

• NÁVRAT v neděli 13. prosince ve 14:40 zpět na Dejvickou (na mši sv. půjdeme 
na výpravě) 

Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte se včas příslušným vedoucím! 
Kontakty najdete v zářijovém čísle Velkého psa. 

Vosička a Maky 
 

Schůzky v prosinci a v lednu 
Ačkoliv jsou termíny všech akcí oddílu napsány v plánu akcí (vyšel v zářijovém 

Velkém psu a je také na oddílových stránkách na internetu), pro jistotu připomínáme: 
• poslední družinovky v prosinci jsou v úterý 15.12., pak už nejsou v plánu žádné 

akce (možná bude ještě zpívání koled a silvestrovské překvapení, ale o tom vám 
kdyžtak včas řekneme) 

• po Novém roce se opět sejdeme v úterý 5.1. na oddílovce jako obvykle 
 

Sním či bdím, co to slyším ??? 
Mám už pár let za sebou (narozeniny jsem slavil třicetkrát), ale sluch mi ještě docela 

dobře slouží.  A občas slýchám věci (přímo i zprostředkovaně), že se až nestačím divit…  
V našem oddíle máme nastavenu určitou úroveň toho, jak se chováme a jak mluvíme 

– a proto nejen mně, ale i mnohým dalším vadí, když někdo klesá pod tuhle úroveň a 
vyniká jen v počtu sprostých vtipů za den.  A chování typu „vedoucím všechno 
odkejvem, ale když se nedívají, můžem se přece bavit jak chcem“ je dost ošklivou 
reakcí na to, že se s vámi snažíme všechno řešit po dobrém.  

Kdo si myslí, že to má takříkajíc „na háku“, je na omylu… K dnešnímu dni má oddíl 
30 členů, a to už je docela hodně. Pravidla jsou jasná a kdo je nedodržuje, mohl by za 
chvíli sledovat oddíl už jen z povzdálí – proč má svým chováním kazit oddíl všem 
ostatním? Takže Lukáši, Míšo, Kubo (ale i Lachtane…), zamyslete se nad tím, jak 
jste se chvílemi chovali na podzimkách! Členství v oddíle není samozřejmost (kolik 
vašich spolužáků do nějakého chodí?) a je na čase si ho začít vážit. 

váš zatím ještě stále trpělivý Štěpán 
 

Kdo je kdo? 
� Vosička – Terka z Píďalek 
� Terka – Terka z Kosatek 
� Terezka – Terka z Buráků (Falbala) 
� Keny – Jakub z Píďalek 
� Kuba – Jakub z Buráků 

� Klára – Klára z Buráků 
� Klárka – Klára z Kosatek 
� Topič – Prokop vedoucí 
� Prokop – Prokop z Kosatek 
� Šustil – Jirka z Píďalek 
� Lachtan – Zdena z Buráků 



Hvězdná dráha oddílu Sirius 

 
Máme tady 

výsledky 
bodování za říjen 
a listopad…  

Říjen byl 
obzvlášť štědrý, a 
to díky několika 
desítkám 
kilometrů, které 
jsme ušli na 
podzimkách (za 
každý kilometr 
máte vy, kdo jste 
tam byli, 1 bod).  

V listopado-
vém žebříčku se 
poprvé objevují 
Terka, Kája a 
Hanička. 

 
 

 
Od začátku 

bodování 
uplynuly už tři 
měsíce, a tak při 
pohledu na 
nástěnku 
s bodováním 
v klubovně začíná 
být jasné, na 
koho si černá díra 
pod hvězdnou 
dráhou začíná 
brousit zuby… 
Nezapomeňte se 
podívat, jak jste 
na tom – obzvlášť 
pokud jste za 
poslední měsíce 
nenasbírali moc 
bodů. 

 
 
 

ŘÍJEN 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 
   1. Vojta 177    

2. Špagy 163       
3.-4. Maky 160 3.-4. Péťa 160    

5. Cyrda 156       
   6.-7. Terezka 154 6.-7. Prokop 154 
      8. Bára 149 

9. Keny 148       
      10. Berenika 147 

11. Inka 143       
      12. Kilián 139 
   13. Klára 134    
      14. Verunka 133 

15. Šustil 128       
   16. Lachtan 126    

17.-18. Vosička 120 17.-18. Míša 120    
      19. Klárka 119 
   20. Lukáš 113    
   21. Kuba 107    

22.-23. Matěj 104    22.-23. Pavlík 104 
      24. Tomášek 98 
      25. Markétka 97 
   26. Honza 83    

27. Manka 66       

LISTOPAD 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 
   1. Péťa 137    

2.-3. Cyrda 113 2.-3. Vojta 113    
   4. Terezka 112    

5. Vosička 103       
   6. Klára 102    
      7. Markétka 101 
      8. Tomášek 100 
   9. Lachtan 96    
   10. Míša 95    

11. Keny 91       
   12.-13. Honza 88 12.-13. Bára 88 
      14. Verunka 87 
      15. Klárka 87 

16. Maky 86       
17. Inka 86       

      18. Prokop 82 
19. Špagy 75       
20. Manka 72       

      21. Berenika 70 
22. Šustil 63       

      23. Kilián 55 
      24.-26. Terka 50 
      24.-26. Kája 50 
      24.-26. Hanička 50 
   27. Kuba 47    
   28. Lukáš 41    

29. Matěj 38       
      30. Pavlík 37 



����  www.sirius.webzdarma.cz               ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Cyrda. Foto Štěpán, Cyrda. Vyšlo 1.12. 2009. 
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Zeď nářků 
Jeden nejmenovaný Vedoucí našeho oddílu, který současně vede i naší družinku, se 

do dnešního dne (1.12.2009) nedokázal rozhoupat, aby nám konečně do tabulky na 
nástěnce dopsal body za schůzku 12. října 2009. Od této schůzky už přitom uplynulo 50 
dnů, což je  1200 hodin neboli 720 000 minut, nebo také 4 320 000 sekund! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�   TO JE ON!     � 

NEJMENOVANÝ VEDOUCÍ, 
ŠKŮDCE UBOHÝCH PÍĎALEK! 

Ptáte se, jestli je to tak důležité? Teď se ukazuje, že je - získali 
bychom určitě nejmíň 20 bodů, a tím pádem bychom se dostali 
před Buráky (kteří mají v celkovém součtu teď, na začátku 
prosince, před námi náskok o pouhých 14 bodů)! Samozřejmě by 
si tím polepšil každý z nás a někteří členové naší družiny by nyní 
nemuseli být tak proklatě blízko Černé díry… 

 
Takže Ti děkuji mnohokráte, můj chtěný nejmenovaný bratře! 

Velmi Ti gratuluji k úspěchům... Škoda, že podobné Vedoucí 
nemají i ostatní družinky � Dokud to totiž nezažijí na vlastní kůži 
(a kartičku), neuvěří, jaký to je pocit! 

 
nejmenovaný Cyril alias Cyrda, pro někoho Cibule (jinými slovy já...) 

 

 
(Uvedený text v žádném případě nemusí vyjadřovat názor redakce!  

Ale mohl by…) 

 

Oznámení 
S lítostí oznamujeme, že nás asi brzy opustí náš kamarád, rádce družiny Píďalek a 

zpěvák skupiny Okenní tabulky, pan Cyril alias Cyrda. Pravděpodobně nepřežije strašlivá 
muka od svého staršího bratra, protože si příliš pouštěl pusu na špacír. Budiž to 
poučením pro ostatní… 


