
KONEČNĚ SE VĚTŠINA VEDENÍ PROBUDILA ZE ZIMNÍHO SPÁNKU – A TAK JE TU LEDNOVÝ… 

  VVeellkkýý    
ppeess  

  

  

Po uši ve sněhu 
Zatímco o Vánocích jsme si zimní idylu moc neužili, 

leden se nám to snaží vynahradit, a tak nejdřív chumelilo 
a chumelilo, a teď zase mrzne a mrzne… Nám to ale 
neva, stačí mít teplé oblečení a dobrou náladu … 

A na mé zpívání nefoukejte! 
I když byly o Vánocích prázdniny, někteří z vás 

nezaháleli a pod vedením Manky a Vosičky nacvičili 
pásmo vánočních koled, které pak společně zazpívali za 
doprovodu Okenních tabulek při mši sv. v neděli 3. ledna 
v domově důchodců v Šolínově ulici na Kulaťáku. Všechny babičky i dědečkové, kteří na 
mši přišli, byli potěšeni a bylo vidět, že jste jim udělali velkou radost. Takže Vojto, 
Falbalo, Báro, Markétko, Terko, Bebe, Verunko, Tomášku (a taky Manko a Vosičko) díky! 
Dvacet bodů v lednovém bodování vám budiž malou odměnou… 

Brdská bitva u Tobruku 
Spolu s dalšími tradičními oddíly – Dálavou a Okem – 

jsme se i letos zúčastnili zimní lednové hry na Brdech. 
Náš oddíl vytvořil tři z celkového počtu pěti soutěžících 
vojenských jednotek a při celodenním průzkumu terénu a 
plnění náročných úkolů obsadil 2. místo (britská 
jednotka), 4. místo (česká jednotka) a 5. místo (polská 
jednotka). Skutečný Tobruk bychom asi (stejně jako kdysi 
spojenci) neubránili, ale zkuste si bojovat o pouštní město 
ve 20 centimetrech sněhu, to není jen tak… Všem 
zúčastněným proto patří velká pochvala za jejich výkony 
a statečnost. 

Nejbližší akce:  POLOLETNÍ PRÁZDNINY – NOVÁ PAKA 
   29. – 31. 1. 2010 

    Lednová trojdenní výprava už je za dveřmi - a těšit se tentokrát můžete na tělocvičnu 
v Nové Pace. Máme slíbenu i cvičnou kuchyni, ešusy ale pro jistotu s sebou - jedeme 
tam poprvé a ne všechno musí vyjít tak, jak se to po telefonu domluvilo… 
• SRAZ v pátek 29. ledna v 7:30 na Dejvické, za eskalátory u pekařství (metro jede 

v 7:38 a vlak v 8:10 z Hl.n.) 
• S SEBOU vybavení na výpravu do chalupy (spacák, karimatku, převlečení a přezutí do 

tělocvičny, hygipotřeby, OV-osobní věci, na dvojici až trojici ešus+liháček), teplé 
oblečení a obutí, jídlo na celou dobu (v sobotu asi nebude oheň), tramvajenku nebo dva 
přestupní lístky, 150 Kč na vlak a ubytování (zbytek se doplatí z grantu od Magistrátu) 

• NÁVRAT v neděli 31. ledna v 16:15 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.  Štěpán 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 18 

leden 2010 



����  www.sirius.webzdarma.cz                ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Maky. Na zpoždění čísla se podílely: Vosička, Maky. Foto Štěpán. Konečně vyšlo 26. 1. 2010. 

 

Nejbližší dětská mše sv. s doprovodem Okenních tabulek… 
     …bude jako obvykle první středu v měsíci - 3. února 2010 od 18 hod. v kostele sv. Václava. 

Plán akcí na druhé pololetí školního roku 2009-2010 
V příštím čísle Velkého psa, které vyjde v první polovině února, dostanete plán 

oddílových akcí na druhé pololetí. Připomínám, že současný plán z prvního pololetí 
obsahuje akce až do poloviny března!               Štěpán 

PRO RODIČE:  Zase podpisy … 
Aby si úřední šiml řádně zařehtal, musíme jako každý rok vyplnit všelijaká lejstra, 

kterými dokládáme, že náš oddíl opravdu existuje a že má tolik a tolik takových a 
takových členů. Proto prosím všechny rodiče, kteří se mi ještě nepodepsali, aby se při 
vhodné příležitosti (sraz či návrat z výpravy, oddílovka) dostavili k udělení svých 
autogramů. Nebolí to a nic za to nechceme… ☺  Děkuju.            Štěpán 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
V prosinci si 

nikdo nevysloužil 
žádné mínusy – 
nebylo by špatné, 
kdyby se z toho 
alespoň pro ten 
jeden měsíc 
v roce stala 
tradice…  

Na jediné 
prosincové 
výpravě, kterou 
byla Vánočka, se 
nás sešlo 
neuvěřitelných 31 
(včetně 
vedoucích) 
z celkového počtu 
33. I z toho by se 
mohla stát 
tradice - co třeba 
rozdávat dárky 
na každé 
výpravě? 

Teta Gerthrůda odpovídá… 
        Milá Gerto, už 30 let prosím Ježíška o dřevěného kačera na provMilá Gerto, už 30 let prosím Ježíška o dřevěného kačera na provMilá Gerto, už 30 let prosím Ježíška o dřevěného kačera na provMilá Gerto, už 30 let prosím Ježíška o dřevěného kačera na provázku, takového toho sázku, takového toho sázku, takového toho sázku, takového toho s    kolečky, co se tahá za kolečky, co se tahá za kolečky, co se tahá za kolečky, co se tahá za 
sebou. Kdy se dočkám? Nezapomněl na mě Ježíšek? sebou. Kdy se dočkám? Nezapomněl na mě Ježíšek? sebou. Kdy se dočkám? Nezapomněl na mě Ježíšek? sebou. Kdy se dočkám? Nezapomněl na mě Ježíšek?                                                                                                                 (anonym)(anonym)(anonym)(anonym)    
  Milý pane Neznámý, poslyšte, děláte si legraci? Ježíšek na Vánoce nosí překvapení, a tak ne vždy vyhoví všem 
přáním. Zkuste si říct k narozeninám třeba rodičům, kamarádům, nebo zoubkové víle (ale protéza se nepočítá, tu 
byste si mohl dávat pod polštář každý den). Pevně věřím, že to někdy vyjde.                                (Gertrůda-odrůda) 

        Milá Gerto, co mám dělat, když siMilá Gerto, co mám dělat, když siMilá Gerto, co mám dělat, když siMilá Gerto, co mám dělat, když si nestíhám večer vyčistit zuby? Děkuju nestíhám večer vyčistit zuby? Děkuju nestíhám večer vyčistit zuby? Děkuju nestíhám večer vyčistit zuby? Děkuju....                        MMMMnoho pozdravůnoho pozdravůnoho pozdravůnoho pozdravů, , , , tvoje tvoje tvoje tvoje obdivovatelkaobdivovatelkaobdivovatelkaobdivovatelka....    
  Milá obdivovatelko! Zkus si vzít žvejku. Až se ráno probudíš, budeš ji mít všude včetně vlasů. Maminka tě pak ostříhá 
nakrátko a už nebudeš obdivovatelka s mnoha pozdravy, ale obdivovatel bez mnoha vlasů. Čus.        (Gertrůda-zrůda) 

  Své otázky pro tetu Gerthrůdu dávejte do krabičky v klubovně. Ptejte se, Gerta ráda odpoví...☺ 

PROSINEC 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 
      1. Terka 118 
      2.-3. Bára 112 
      2.-3. Kája 112 
      4. Verunka 109 
      5.-6. Bebe 106 
      5.-6. Tomášek 106 
   7.-8. Falbala 104 7.-8. Markétka 104 
      9. Kilián 98 
   10. Péťa 96    
      11. Hanička 94 
   12. Klára 89    
      13. Prokop 84 
   14. Vojta 82    

15. Vosička 81       
      16. Klárka 79 

17. Špagy 76       
18.-19. Manka 74 18.-19. Lachtan 74    

   20. Honza 72    
21. Maky 71       

   22. Lukáš 69    
23. Inka 68       
24. Cyrda 67       
25. Šustil 59       

   26. Kuba 56    
27. Keny 51       
28. Matěj 48       

   29. Míša 35    
      30. Pavlík 22 


