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Poslední měsíc školy 
Květen a červen – dva měsíce, které by měly být nafukovací. 

Tolik se toho děje, a tak málo času na to je! Počasí je konečně 
teplejší, takže můžeme jezdit na výpravy ven – v květnu jsme byli 
v Posázaví, prošli jsme cestu z Benešova přes Konopiště, Chvojen, 
Kožlí, Chlum a Černíkovický potok do Týnce nad Sázavou. Vraceli 
jsme se sice už v sobotu, ale i tak to bylo hezké. 

Týden před výpravou jsme v pražské Stromovce závodili na 
koloběžkách. Naše tradiční osmé místo jsme tentokrát neobhájili - 
skončili jsme čtvrtí. (Hurá!) Všem, kdo se zúčastnili, patří uznání, a 
těm, kdo nás přišli alespoň podpořit, naše velké díky. 

V červnu nás čeká ještě jedna výprava, tentokrát se těšte na 
krajinu neznámou a vzdálenou… No a až červen skončí, skončí i 
školní rok. A pak - pak přijdou prázdniny! A s nimi hlavně tábor. 
Doufám, že už se těšíte – my teda rozhodně ano. Přípravy tábora 
jsou v plném proudu, i když někteří z vás nám je zrovna moc 
neusnadňujete (čtěte dál). Ale určitě si tím nenecháme to 

předtáborové těšení pokazit. Ono totiž i to těšení je hezké… Tak se těšte taky!    Štěpán 

Nejbližší akce:    ROŽMITÁLSKO 
dvoudenní výprava ven, 11. – 13. června 2010 

Poslední letošní výprava ... Turnaj vesnic „O pohár druida Matrixe" vrcholí… Buďte při tom! 

• SRAZ v pátek 11. 6. v 15:25 hod. na Dejvické, za eskalátory (bus jede v 16:10 z AN Na Knížecí) 

• 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, 100 Kč na dopravu 

• NÁVRAT v neděli 13. 6. v 17:15 hod. zpět na Dejvickou (na mši sv. půjdeme na výpravě) 
Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte se co nejdříve svým družinovým vedoucím!  

Kontakty najdete v zářijovém čísle Velkého psa.                               Topič 

Na pranýři  
Tak je tu opět naše nepravidelná rubrika, do které se dostávají ti z vás, kdo tak nějak 

„zapomínají“ na oddíl. Jak jsem sliboval minule, tentokrát se podíváme na účast na výpravách. 
Nejhoršími členy našeho oddílu (co se účasti týká) bohužel jsou: 

• Inka (6 neúčastí z deseti, z toho čtyři neomluvené) 
• Kuba (5 neúčastí z deseti, všechny neomluvené) 
• Míša (6 neúčastí z deseti, z toho čtyři neomluvené) 
• Pavlík (5 neúčastí ze sedmi, z toho jedna neomluvená) 
O něco lépe jsou na tom Lachtan (3 neúčasti z deseti, z toho dvě neomluvené), Šustil a 

Lukáš (3 neúčasti z deseti, z toho jedna neomluvená). Ostatní z vás sice třeba mají nějaké ty 
neúčasti, ale není jich moc, a hlavně – všechny jsou omluvené. 

Když nejezdíte na výpravy, je to hlavně vaše škoda. Přicházíte tím o velkou část 
činnosti oddílu a sami se z oddílového dění vyřazujete. Když se k tomu ale navíc 
neomlouváte, ukazujete nám, jak moc vám na oddílu (ne)záleží a jak na něj kašlete. 
To nás mrzí… a navíc nás to jednoho dne může přestat bavit, a s oddílem se prostě 
rozloučíte. Opravdu to tak chcete? Zamyslete se ještě nad tím!                                 Štěpán 
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PRO RODIČE:  táborové termíny – katastrofa…  
Před každým táborem jsou tři důležité termíny, o jejichž dodržení vás každoročně prosíme. 

Jedná se o termín odevzdání přihlášek, schůzky rodičů a platby za tábor. Letos tyto termíny byly: 
• 4. května – odevzdání přihlášek (čtyři týdny po jejich rozdání s Velkým psem) 
• 25. května – schůzka rodičů (sedm týdnů po vyhlášení ve Velkém psu) 
• 31. května – zaplacení tábora (osm týdnů po vyhlášení ve Velkém psu) 
Přihlášek bylo včas odevzdáno 15, po termínu 11: Dynybylovi (6 dnů), Pilátovi (7 dnů), 

Bútorovi (8 dnů), Černí (20 dnů), Hrdounovi (21 dnů zpoždění). 
Na schůzce rodičů bylo z 13 rodin zastoupeno 7. Nepřišel nikdo z rodiny Kroneislových, 

Černých, Čermákových, Šmehýlových, Pilátových, Hrdounových. 
Platby za tábor nebyly do 31. května na oddílovém účtu od Černých a Čermákových (obě 

platby došly 1.6.) a Pilátových (platba dosud nepřišla). Na termín jsme znovu upozorňovali na 
schůzce rodičů ( na to, že převod mezi bankami občas pár dní trvá a není dobré nechávat platbu 
na poslední chvíli), z těchto rodin však nikdo přítomen nebyl… proto vás prosíme, abyste na účet 
oddílu poukázali ještě částku 300 Kč za pozdní platbu (viz pokyny k táboru v dubnovém Velkém 
psu). Zároveň vám děkujeme za tento neočekávaný příspěvek pro náš oddíl.                      Štěpán 

Závěrečná oddílovka už od 16 hodin!  
Jak už jsme vás upozorňovali na červnové oddílovce, poslední schůzka ve  školním roce bude 

závěrečná oddílovka v úterý 29. června. Začátek bude už v 16 hodin! V průběhu se přesuneme 
do kostela sv. Václava, kde bude od 18 hodin mše svatá (slavnost sv. Petra a Pavla) s díky za 
uplynulý rok a s prosbou za tábor a celé prázdniny. Při mši sv. zahrají Okenní tabulky.        Štěpán 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
V bodování 
za květen 
jsou na tom 
dobře ti, 
kdo byli na 
výpravě –  
i když byla 
jen do 
soboty, 
přesto jsme 
ušli 19 km. 

Prémiové 
body za 
zápis do 
kroniky 
získali 
Kuba, Bára 
a Maky 
(+20). 

Mínusové 
body za 
zlobení 
dostali 
Honza 
a Lukáš  
(-10). 

 

KVĚTEN 
PÍĎALKY BURÁCI KOSATKY 

1.-3. Cyrda 115 1.-3. Vojta, Péťa 115    
4. Manka 109       
      5. Markétka 103 
   6. Honza 102    
      7. Bára 99 
      8. Hanička 98 
      9. Klárka 97 
      10. Tomášek 96 

11. Maky 94       
12. Keny 89       

   13. Falbala 88    
14.-15. Vosička 86 14.-15. Lachtan 86    

      16. Terka 84 
17. Špagy 81       

   18.-19. Míša, Kuba 79    
20. Šustil 69       

   21. Klára 67    
      22. Pavlík 62 
      23. Bebe 58 
      24. Kilián 56 
      25. Verunka 41 
   26. Lukáš 38    
      27. Prokop 32 

28. Matěj 26       
      29. Kája 19 

30. Inka 5       


