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Až opadá listí z dubu 
Znáte tu pohádku z knížky Fimfárum od Jana Wericha? 

Sedlák Čupera oklamal čerta, protože mu řekl, že si může odnést 
jeho duši, „až opadá listí z dubu“.  

A vzpomínáte, jak jsme si na pololetních prázdninách v Nové 
Pace ukazovali v lese listnaté stromy, které i na konci ledna měly 
ještě stále listy – sice suché, ale pořád pevně visící na větvích?  

A do třetice - proč se duben jmenuje „duben“?  
Teď si to dejte všechno dohromady... Co vám vyšlo? Správně 

- je tady duben a to znamená, že konečně z dubů opadá 
poslední suché listí!  

Myslíte tedy, že se ten čert v dubnu přecejen dočkal? Kdepak 
– na větvích dubů už totiž zároveň raší listí nové! Na sedlákovu duši tak čert čekal 
marně. Nenechte se tím ale zmást, ve skutečnosti to není tak jednoduché - všechno 
naše zlobení a odmlouvání dělá čertu radost, listí nelistí…     Štěpán 

Nejbližší akce: 

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI 
dobročinná akce 18. 4. 2010 

 I letos se náš oddíl podílí na 
pořádání celodenního programu pro děti 
v zahradách břevnovského kláštera pod 
názvem „Na světě nejsme sami“. Přijďte 
se podívat i se svými rodiči a sourozenci, 
nudit se nebudete! Vstupné je 
dobrovolné a spolu s výtěžkem z prodeje 
občerstvení pomůže letos dětem 
v Dětském domově Lety.  

     Štěpán 

DUBNOVÁ VÝPRAVA 
dvoudenní výprava 23. – 25. 4. 2010 

Informace o výpravě se dozvíte na 
družinovkách. Vše záleží na počasí: buď 
pojedeme všichni společně někam 
dovnitř, nebo - když už bude teplo – 
pojedou Píďalky a Buráci ven a Kosatky 
budou mít jednodenní výpravu, a nebo – 
když bude ještě víc teplo – pojedou ven i 
Kosatky (na noc ze soboty na neděli). 

     Štěpán 
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POZOR – OBSAHUJE PRVNÍ INFORMACE K TÁBORU! 



���� www.sirius.webzdarma.cz ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán. Vyšlo 6. 4. 2010. 

 

PRO RODIČE: Letní tábor na Javornici 
� TERMÍN   ����  Píďalky, Buráci 1. - 24. 7. 2010 

   ����  Kosatky    10. - 24. 7. 2010 
Kosatky, které už s námi na táboře byly, mohou v případě svého zájmu jet na celý 
tábor. V takovém případě je nutné před odevzdáním přihlášky kontaktovat Štěpána! 
Pro děti, které ještě na táboře nebyly, je účast na něm nezbytná, jinak jejich 
členství v oddíle zaniká a v případě zájmu se musí v září přihlásit znovu. 
V sobotu 17. 7. se koná návštěvní den – udělejte si čas a přijeďte se za 
dětmi podívat! (Pokud opravdu nemůžete, pošlete místo sebe někoho blízkého.) 

� CENA za celý „třítýdenní“ tábor činí 3 400 Kč, za dvoutýdenní 2 400 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 2010 připsána na účet oddílu, navyšuje se vám cena o 300 Kč! 
Žádáte-li o příspěvek zaměstnavatele a ten vyžaduje fakturu, požaduje-li 
zaměstnavatel potvrzení nebo v případě jiných problémů kontaktujte Štěpána.  

� PŘIHLÁŠKU je nutno odevzdat do úterý 4. května 2010.  

� POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI je potvrzení lékaře, platné 1 rok.  
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, nechte 
si od lékaře potvrdit posudek na přihlášce a s přihláškou jej odevzdejte.  

� SCHŮZKA RODIČŮ k táboru se uskuteční v úterý 25. května od 19:00 hod. 
v klubovně. Jede-li vaše dítě s námi na tábor poprvé, je vaše přítomnost na schůzce 
rodičů podmínkou účasti na táboře! Dostanete zde doporučený seznam věcí na 
tábor, dozvíte se, jak celý tábor funguje, jak probíhá návštěvní den atd. 

� Kontakt: Štěpán, 604 372 148, lapacek@atlas.cz.  Fotografie z táborů, formuláře 
a tyto informace najdete i na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz.   

 

PRO RODIČE: Není ten tábor příliš dlouhý? 
Někteří z vás se nás ptali, jestli čtrnáctidenní tábor pro 

prvňáčky z Kosatek není příliš dlouhý a jestli to zvládnou. 
Přemýšleli jsme nad tím a myslíme si, že zvládnou. Pokud 

se účastní oddílových akcí během roku, zejména výprav 
(včetně dvoudenních), a pokud se zúčastní i dalších výprav, 
které ještě do tábora budou, měli by být připraveni na to, 
aby tábor zvládli. Nejedou tam sami, ale s námi všemi 
ostatními – a my jim pomůžeme se vším, co budou 
potřebovat. Samozřejmě že bez stýskání a slziček se to občas neobejde, ale mají-li se 
naučit samostatnosti, je potřeba to překonat, ne před tím couvnout. V našem oddíle 
jezdí prvňáci na čtrnáctidenní tábor již léta a vždy to bez větších obtíží zvládli. 

Chcete-li si o tomto problému více promluvit, přijďte prosím v úterý 13. 4. 
v 17:30 (případně v 19:00) hod. do klubovny.         Štěpán 

 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
Jak jste si vedli v březnu si můžete zjistit z vašich kartiček na Hvězdné dráze 

v klubovně. Podrobné pořadí za březen vyjde až v příštím čísle. 


