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Pomohli jsme získat přes 60.000 Kč 
V neděli 18. dubna jsme se zúčastnili akce „Na světě nejsme sami“. Vedoucí a Píďalky 

připravili spoustu různých stanovišť, na kterých si mohly všechny děti vyzkoušet svoji obratnost, 
sílu, šikovnost, orientační smysl apod. Dvě různé lanové lávky („K“ a volná), provázková dráha 
po slepu, šplhací lano, houpací sítě, cesta s kroužkem po provazech mezi stromy, střelba z luku… 
o to všechno byl jako každý rok velký zájem. I díky nám se tak od návštěvníků akce podařilo 
vybrat přes 60 tisíc korun, které pomůžou dětem v dětském domově Lety u Dobřichovic. 

Děkuju proto všem, kdo věnovali svůj čas a pomohli s přípravou a průběhem této akce. 
Kromě pocitu z dobré věci vám budiž odměnou i prémie v dubnovém bodování…                 Štěpán 

Na výpravě u patera Rouska 
Dubnová výprava nás zavedla na faru v Jestřebí u České Lípy. Bydlí zde pan farář Rousek, milý a 

ochotný starý pán, který se o nás celý víkend staral. Na večerní mši ke cti sv. Vojtěcha, ranní čaj 
z medových plástů, modlitbu breviáře se zpěvem hymnů atd. budeme určitě rádi a dlouho vzpomínat. 

Štěpán 

Přijďte nás povzbudit! 
Jako každý rok i letos se vedoucí a Píďalky přihlásili do závodu „24 hodin na 

koloběžce“. Startuje se v pátek 14. května v 17 hod. u Psí louky ve Stromovce (nejlíp 
se tam dostanete vchodem u nádraží Bubeneč nebo pod restaurací Na Slamníku). Až 
do soboty 17 hod. se budeme střídat ve štafetové jízdě na koloběžce po 2,4 km 

dlouhém okruhu ve Stromovce. Přijďte nás povzbudit a případně si i zajezdit – rádi vám 
koloběžku na jedno kolečko přenecháme! Vemte s sebou rodiče a sourozence, zkusit si to můžou 
i oni… Více se o závodu dozvíte na internetu na adrese www.kolobezky.zde.cz                    Štěpán 

Nejbližší akce 
KOŽLÍ A NEŠTĚTICKÁ HORA 

dvoudenní výprava ven 21. – 22. května 2010 
Květnová výprava bude neobvykle jen od pátku do soboty. (Někteří členové našeho oddílu totiž 

v neděli v 10 hodin přijmou v kostele sv. Matěje svátost biřmování, a tak aby tam mohli být jak oni, 
tak i my ostatní, vrátíme se z výpravy už v sobotu večer.) Pojedeme do Posázaví, kde se poblíž 
Benešova nachází spousta zajímavých míst, které stojí za vidění: zámek Konopiště, gotický kostel sv. 
Jakuba na Chvojenu, zřícenina Kožlí, jeskyně Chlum, Neštětická hora a rozhledna, hrad Týnec n. Sáz. 

• SRAZ v pátek 21. 5. v 16:30 hod. na Dejvické, za eskalátory (vlak jede v 17:16 z Hl.n.) 

• S SEBOU vybavení na dvoudenní výpravu ven (spacák, karimatku, hygipotřeby, OV-osobní věci, 
oddílové tričko, na dvojici až trojici rébl+šňůru+kolíky a ešus+liháček+líh), oblečení podle počasí, 
pevné boty, jídlo na celou dobu (v pátek večer by měl být oheň), 70 Kč na vlak 

• NÁVRAT v sobotu 22. 5. v 18:55 hod. zpět na Dejvickou 
Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte se co nejdříve svým družinovým vedoucím!  

Kontakty najdete v zářijovém čísle Velkého psa.                               Štěpán 

Děravé hlavy… 
Do oddílovky 4. května jste měli všichni odevzdat přihlášku na tábor. Je to smutné, ale téměř 

polovina z vás přihlášku v tomto termínu nepřinesla! Pokud jste to dnes nenapravili, máte 
poslední možnost tento víkend na „koloběžkách“ (viz výše). Kromě toho, že nám komplikujete 
přípravu tábora, se naštěstí nic vážného neděje, ale blíží se další termín, a to 31. května, kdy 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 22 

květen 2010 



����  www.sirius.webzdarma.cz                ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán. Vyšlo 11. 5. 2010. 

 

nejpozději mají být na účet oddílu připsány peníze za tábor. Pokud tento termín propásnete, 
už to bude horší – zaplatíte za tábor o 300 Kč víc!!! Přečtěte si pozorně pokyny v minulém 
čísle Velkého psa a nebo na oddílových stránkách. 

Štěpán 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
BŘEZEN 

PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 
1.-2. Keny 94 1.-2. Vojta 94    
3.-4. Špagy 93 3.-4. Lukáš 93    

   5. Honza 92    
6. Vosička 91       

7.-8. Cyrda, Maky 90       
   9.-10. Péťa, Míša 89    
   11. Klára 88    
   12. Falbala 87    

13. Manka 76       
      14. Terka 67 
      15. Tomášek 65 
      16. Kája 63 
      17.-18. Bára, Bebe 62 

19.-20. Matěj 61    19.-20. Hanička 61 
      21.-22. Klárka, Verunka 59 
      23. Pavlík 56 
      24. Markétka 54 
      25. Prokop 52 
   26.-27. Lachtan 47 26.-27. Kilián 47 
   28. Kuba 40    

29. Inka 32       
30. Šustil 27       

V březnu byly jarní prázdniny, akcí moc nebylo. Stačila tedy jediná neúčast… Kosatky měly navíc 
smůlu - měly méně soutěží než ostatní družiny, a tak skončily všechny v dolní části tabulky. 

 

Duben byl 
naopak běžným 
měsícem, takže 
šanci měl každý. 
Trošku si pomohli 
ti, kdo pomáhali 
v Břevnově při „Na 
světě nejsme 
sami“. A 
samozřejmě jsou 
na tom dobře 
všichni, kdo byli na 
výpravě. 

Do konce 
školního roku už 
zbývají pouhé dva 
měsíce a při 
pohledu na 
Hvězdnou dráhu 
v klubovně začíná 
být pomalu jasné, 
kdo asi nakonec 
bude tou největší 
ostudou a 
definitivně skončí 
v černé díře…
 

DUBEN 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 

1. Vosička 148       
   2. Péťa 145    

3.-4. Cyrda 142    3.-4. Markétka 142 
   5. Vojta 141    
   6. Falbala 137    
   7.-8. Klára 133 7.-8. Tomášek 133 
      9. Bebe 131 
   10. Kuba 128    
      11. Bára 124 
      12. Kája 122 
      13. Terka 121 
   14. Lachtan 114    

15. Manka 113       
   16. Lukáš 112    
   17. Honza 103    

18. Šustil 98       
      19. Klárka 87 
      20. Hanička 86 
      21. Kilián 84 

22. Matěj 82       
      23. Prokop 77 
   24. Míša 76    

25.-26. Maky 75    25.-26. Pavlík 75 
27. Špagy 72       
28. Keny 71       

      29. Verunka 70 
30. Inka 34       


