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Už se to roztáčí 
Máte v ruce druhé číslo Velkého psa v tomto měsíci. Je plné důležitých informací, proto si ho 

pečlivě přečtěte a doma dejte rodičům. Roztáčíme soukolí a oddíl se rozjíždí... 
Štěpán 

Plán akcí na 1. pololetí 2010/2011 
V tomto čísle Velkého psa najdete Plán akcí a Kalendář se všemi schůzkami a výpravami. 

Zapište si všechny tyto termíny doma do kalendáře a neplánujte si na tuto dobu žádné 
jiné věci (návštěvy, oslavy, zájezdy, brigády, chaty, malování…)! 

Štěpán 

Časy schůzek 
   Po domluvě na zahajovací oddílovce dochází u Šelem k drobné změně - jejich schůzka bude začínat 
o hodinu později, než bylo původně plánováno (posouvá se tím i schůzka Píďalek). Termíny schůzek 
tedy nyní vypadají takto: 

PÍĎALKY 
PO 19:30-20:30 h. 

(konkrétní termíny 
budou na webu 

draci.webzdarma.cz)  

ŠELMY 
PO 18:00-19:30 h. 

 

BURÁCI 
ÚT 17:30-19:00 h. 

 

KOSATKY 
ÚT 16:00-17:30 h. 

 

 

Kontakty na vedení 
Když ze závažných důvodů, které nejdou ovlivnit (nemoc, škola v přírodě apod.) 

nemůžete přijít na schůzku nebo jet na výpravu, musíte svoji neúčast včas omluvit, abychom 
věděli, co se s vámi děje (a taky abyste nepřišli o body na Hvězdné dráze). Omlouvejte se 
nejpozději den předem, buď telefonem nebo mailem: 

• v případě schůzky někomu z vedení své družiny 
• v případě výpravy tomu, kdo je podepsán pod informacemi o výpravě 

Píďalky: Štěpán ℡ 281 961 656 �604 372 148 � lapacek@atlas.cz 
 Topič ℡ 233 335 896 �724 772 240 � prokop.topic@seznam.cz 

Šelmy: Vosička ℡ 233 331 918 �721 307 017 � terdynybylova@seznam.cz 
 Keny ℡ 222 966 781 �606 191 708 � kroneisljakub@centrum.cz 

Buráci: Cyrda ℡ 233 335 896 �728 609 556 � cyril.atlet1@seznam.cz 
 Maky ℡ 224 317 983 �739 663 262 � makypilatova@centrum.cz 

Kosatky: Manka ℡ 233 331 918 �724 352 241 � anna.dynybylova@seznam.cz 

 
Hvězdná dráha 

Stejně jako vloni, i letos bude každý z vás putovat po Hvězdné dráze oddílu Sirius. Za účast, 
za soutěže, za osobní věci, za ušlé kilometry, za zápis do kroniky – za to všechno budete opět 
získávat body a stoupat tak v bodovacím žebříčku. Někteří možná i klesnou – i letos je šance 
dostat mínus body za zlobení. Ale pevně doufám, že téhle šance nebudete příliš využívat... 

Štěpán 

občasník 
turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 26 

září 2010 
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Nejbližší akce:      SEVERNÍ POSÁZAVÍ 
dvoudenní výprava „ven“ 10. – 12. září 2010 (nekosatky) 
dvoudenní výprava „ven“ 11. – 12. září 2010 (Kosatky) 

Tak první výprava je před námi. Pojedeme na jih od Prahy do severního Posázaví. 
Pravděpodobně navštívíme Sedláčkovic boudu nebo tak něco ☺ a podíváme se také do 
průhonického parku. Doufám, že první výpravu v tomto školním roce dobře prožijeme. Tak se na 
vás moc a moc těšíme. Nezapomeňte si vše potřebné, zvlášť dobrou náladu a odhodlání☺. 
• SRAZ  

o PÍĎALKY, ŠELMY, BURÁCI: v pátek 10. 9. v 16:05 hod. u Ječmínka (na Dejvické za eskalátory) 
o KOSATKY: v sobotu 11. 9. v 8:05 hod. u Ječmínka (na Dejvické za eskalátory) 

• S SEBOU  
o PÍĎALKY, ŠELMY, BURÁCI: vše potřebné na vícedenní výpravu ven (spacák, karimatku, na 

skupinku ešus+liháček, teplé oblečení), jídlo a pití, přestupní lístky nebo něco jako 
tramvajenku, 40 Kč na vlak 

o KOSATKY: vše potřebné na vícedenní výpravu ven (spacák, karimatku, na skupinku 
ešus+liháček, teplé oblečení), jídlo a pití, 30 Kč na autobus 

• NÁVRAT v neděli 12. 9. ve 14:00 hod. zpět na Dejvickou (bohužel nebudeme po mši svaté) 
Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, omluvte se co nejdříve!   Manka 

Do desíti zadarmo 
Pokud to ještě nevíte, tak od 1. července mohou děti do deseti let jezdit pražskou hromadnou 

dopravou zadarmo. Pokud tedy nebude v informacích k výpravám výslovně uvedeno 
jinak, týkají se pokyny o tramvajence a lístcích jen těch z vás, komu už bylo deset. 

Štěpán 

Matějáci a my 
Protože u kostela sv. Václava byly s večerními bohoslužbami (kromě nedělní a pondělní) 

zrušeny i aktivity pro děti, navazujeme spolupráci s "matějákama" – kromě toho, že se budeme 
vídat na pátečních dětských mších u sv. Matěje, se snažíme sladit termíny našich a farních akcí – 
a rýsuje se i nějaká společná výprava na jaře… A občas asi uslyšíte u sv. Matěje i Okenní tabulky. 

Štěpán 
 


