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Pět dní v zemi Holáků  

 
zapsala Manka, foto Cyrda 

Družiny a schůzky 
   V průběhu října byly domluveny dvě menší změny: Šelmy budou mít schůzku o půl hodiny dříve 
a Buráci se budou nově jmenovat Rajčata. Termíny schůzek tedy nyní vypadají takto: 

PÍĎALKY 
PO 19:00-20:30 h. 
(draci.webzdarma.cz) 

 

ŠELMY 
PO 17:30-19:00 h. 

 

RAJČATA 
ÚT 17:30-19:00 h. 

 

KOSATKY 
ÚT 16:00-17:30 h. 

 
 

Do desíti zadarmo…  ale s průkazkou 
Děti do deseti let mohou na území Prahy cestovat hromadnou dopravou (včetně osobních 

vlaků) zdarma. Musí mít ale u sebe průkazku s fotografií, jménem a datem narození, podle které 
se pozná, že jim opravdu ještě nebylo deset let. Může to být třeba původní tramvajenka (i bez 
platného kupónu), školní průkazka, oddílová průkazka KČT apod. Může to být i Opencard, pokud 
si na ni necháte nahrát příslušné údaje (samotná Opencard neobsahuje datum narození). 

Protože průkazka k doložení věku bývá někdy potřeba i při jiných příležitostech (např. při 
použití víkendové jízdenky SONE+ ve vlaku), noste si průkazku na každou výpravu, a to bez 
ohledu na svůj věk (tedy i když už je vám víc jak deset). 

Štěpán 

Okénko k Matějákům aneb 
Pozvánka na lampionový průvod 

Blíží se svátek sv. Martina a s ním i tradiční výroba lampiónů a 
hlavně svatomartinský průvod. V pátek 5. listopadu se sejdeme po 
dětské mši svaté u sv. Matěje a tentokrát pozor: každý si s sebou 
přineste kulatý obal od sýra (např. Veselá kráva) a čajovou svíčku. 
Společně budeme vyrábět lampióny, se kterými o týden později - 
12. 11. – vyjdeme na svatomartinský průvod. 

www.matejstranti.com 

občasník 
turistického oddílu 
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číslo 27 

listopad 2010 



����  www.sirius.webzdarma.cz                ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Cyrda, Manka, Keny. Foto Cyrda. Vyšlo 2. 11. 2010. 

 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
Uplynuly dva 

měsíce nového 
školního roku, a 
proto je nejvyšší 
čas podívat se, jak 
jste si během nich 
vedli.  

Na nástěnce 
Hvězdné dráhy 
v klubovně už visí 
vaše bodovací 
kartičky a můžete si 
tam zjistit, jaké je 
právě teď vaše 
umístění v  
celoročním žebříčku 
Hvězdné dráhy 
našeho oddílu.  
 

V těchto 
tabulkách nyní 
vidíte, kolik bodů 
jste získali za první 
dva měsíce. 

(Poznámka pro 
Rajčata: v září a 
říjnu jste ještě byli 
Buráci, Rajčata jste 
oficiálně až od 
listopadu). 

 
Štěpán, Cyrda 

 
 
 
 
 
 

Kenyho tajemná tajenka 
Každý, kdo na družinovkách příští týden (8. a 9. listopadu) odevzdá vyluštěnou tajenku, bude 

náležitě odměněn. Tak praví Keny. 
 

  YYYY        �   jméno vedoucího Rajčátek 
           �   název našeho oddílu 

  OOOO     ØØØØ      � 
název vesnice, kde jsme 
letos bydleli na podzimkách 

prázdninová akce, na kterou se už jistě všichni těšíme  �        

jméno nejatraktivnějšího vedoucího oddílu �      PPPP    

gorila v našem oddílu  �         

          �   naši nejmladší členové 

spřátelený oddíl, který byl s námi na podzimkách vloni  �  ÁÁÁÁ      

 

ZÁŘÍ 
ŠELMY BURÁCI KOSATKY 
   1. Bebe 92    

2.-4. Vojta 90       
2.-4. Péťa 90       

   2.-4. Lachtan 90    
   5. Béďa 89    
   6. Terka 87    
      7. Klárka 85 
      8.-10. Prokop 84 
      8.-10. Kilda 84 
      8.-10. Tom 84 

11.-13. Klára 77       
11.-13. Honza 77       
11.-13. Falbala 77       

   14. Bára 75    
      15. Verunka 72 
      16. Hanička 57 

17. Lukáš 34       

ŘÍJEN 
ŠELMY BURÁCI KOSATKY 
   1. Terka 165    
   2.-3. Bebe 160    
   2.-3. Bára 160    
   4. Béďa 159    

5. Lukáš 154       
6. Péťa 149       
   7. Lachtan 148    
      8. Prokop 141 

9.-11. Klára 140       
      9.-11. Kilda 140 
      9.-11. Verunka 140 
      12. Tom 136 
      13. Hanička 135 

14. Honza 129       
15. Falbala 81       
16. Vojta 73       

      17. Klárka 20 


