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Veltrusy
V únoru jsme byli na výpravě do Veltrus. Po 
cestě jsme navštívili vesničku Nelahozeves, kde 
jsme se dozvěděli spoustu informací o zámku 
Nelahozeves a také o A. Dvořákovi. Někteří se 
byli podívat i v jeho domě. V zámeckém parku 
Veltrusy jsme se dověděli, kdo jak často chodí na 
záchod a věřte nebo ne, výsledek byl 
překvapující. Nejméně chodí na záchod Lukáš, 
ale nejvíc má průjem. Jak on to dělá?? Zeptejte 
se ho sami!

                                                                           Cyrda

Nejbližší akce:
Výprava s rodiči,

kamarády a Matějskými
ČESKÝ KRAS
2. 4. 2011

Milí rodiče! Po dvou letech vás opět zveme na výpravu, 
která bude zároveň společná s dětmi a rodinami od sv. 
Matěje. Pojedeme do známé lokality Český kras, 
zavítáme do barokní vesničky Svatý Jan pod Skalou..

Sraz  :   8:50 na Smíchovském nádraží (vlak jede v 8:58) 
s již zakoupenými lístky pro vaší rodinu Praha-Smíchov → 
Vráž u Berouna. (Zpět pojedeme ze Srbska.)

Děti, které by jely samy, po dohodě s vedoucími na 
Dejvické v 8:15, s sebou 50 Kč na vlak.

S sebou  :   jídlo a pití na celý den, OV

Návrat  :   vlakem v 16:49 na Hlavní nádraží

K lístkům: Nejvýhodnější je koupit lístek se skupinovou 
slevu (pro konkrétní, co největší možný počet osob).

Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet,
       omluvte se co nejdříve!

Terka

občasník
turistického oddílu

SIRIUS

číslo 31

Březen 2011

POZOR  - OBSAHUJE PRVNÍ INFORMACE K TÁBORU!



PRO RODIČE:   Letní tábor na Javornici

F TERMÍN n Šelmy, Rajčata 2. - 23. 7. 2011
n Kosatky 9. - 23. 7. 2011

V sobotu 16. 7. se koná návštěvní den – udělejte si čas a přijeďte se za dětmi podívat! 
(Pokud opravdu nemůžete, pošlete místo sebe někoho blízkého.)

F CENA za tábor zůstává stejná jako vloni - třítýdenní 3 400 Kč, dvoutýdenní 2 400 Kč. 
Zaplatit můžete bankovním převodem na oddílový účet „KČT Sirius Praha“ č. 156238058/0300 
nebo složenkou, kterou dostanou děti na požádání na schůzce (platba v hotovosti není možná). 
V obou případech použijte variabilní symbol podle následujícího seznamu:

•Bendovi           002
•Kavenovi 003
•Sedláčkovi 004
•Kroneislovi 006

•Dynybylovi 007
•Černí 008
•Čermákovi 010
•Šmehýlovi 011

•Bútorovi           013
•Špilarovi   014
•Kodíčkovi 016

Nebude-li platba do 31. května 2011 připsána na účet oddílu, zvyšuje se cena o 300 Kč!
Žádáte-li o příspěvek zaměstnavatele a ten vyžaduje fakturu, požaduje-li zaměstnavatel 
potvrzení nebo v případě jakýchkoliv jiných problémů s placením kontaktujte co nejdřív Štěpána. 

F PŘIHLÁŠKU jste dostali s tímto číslem VP nebo si ji můžete stáhnout z oddílových stránek. 
Termín odevzdání je úterý 3. května 2011. Nenechávejte to na poslední chvíli!

F POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI je potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu 
dítěte, platí 1 rok a najdete ho předtištěný v dolní části přihlášky.
Máte-li již tento posudek z jiných akcí během školního roku (škola v přírodě, soustředění 
apod.) a bude-li platný v době tábora, přiložte jej k přihlášce a dolní část přihlášky proškrtněte.
Pokud se vaše dítě takové akce zúčastní až v květnu či červnu, můžete posudek přinést až 
po návratu z této akce – v takovém případě dolní část přihlášky proškrtněte a uveďte, kdy 
posudek přinesete.
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 ve výše uvedeném termínu.

F SCHŮZKA RODIČŮ k táboru a dalším věcem, které vás kolem oddílu zajímají, se uskuteční 
v úterý 31. května od 19:00 hod. V klubovně. Dostanete zde doporučený seznam věcí na 
tábor, dozvíte se, jestli a jak se bude tábor lišit od předchozích, jaký bude návštěvní den, co je 
třeba zabalit dětem na CTH atd.

F KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY: Štěpán, 604 372 148, lapacek@atlas.cz. Vše k táboru 
včetně formulářů k vyplnění a vytištění najdete i na internetu www.sirius.webzdarma.cz 

Štěpán

Něco málo z tábora...



Hvězdná dráha oddílu Sirius

V únoru byla 
jedna výprava, 
takže se velmi lehko 
pozná, kdo na ní 
byl. 

Gratuluji třem 
Kosatkám k tak 
pěknému umístění. 

Cyrda

Teď něco pro chytré hlavičky...

Pan Lojza má zase trable. Potřebuje co nejrychleji zjistit, které písmeno nebo číslo je na obrázku 
jen jednou. Jestli mu chcete pomoci, napište chybějící písmeno na papírek se svým jménem 

a vhoďte do obálky „LOJZA“ na nástěnce v klubovně.

UPOZORNĚNÍ!!!!
Velký pes je zpracováván v Open source software. Jestli se vám výsledek nelíbí, zkuste si to a pochopíte...

             www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
                                                Na čísle se podíleli: Cyrda, Vosička, Štěpán. Foto Cyrda. Vyšlo 21. 3. 2011.

ÚNOR
ŠELMY RAJČATA KOSATKY

1. Tom 107
2. Verunka 102
3. Kilda 94

4. Vojta 91
5. Péťa 89

6. Bebe 84
7. Hanička 83

8. Falbala 82
9. Bára 81

10. Lukáš 76
11. Béďa 73

12. Klára 64
13. Prokop 53

14. Terka 52
15. Lachtan  40

16. Klárka 19



Rádio Rajčátek   (3 minutové rádio ze schůzky Rajčátek)

Bebe: Zprávy: Vítáme vás 24.12. tedy podle našeho kalendáře Štědrý den, teď si zavoláme naši 
milou reportérku Báru Dynybylovou, která nám o tomto svátku řekne víc.
Bára:Štědrý večer se slaví vždy 24.12 až 25.12.  a vždycky se zdobí stromeček. Na stromečku je 
hvězda a pod stromečkem se někdy a občas najdou dárky. Pokud zrovna děti moc nezlobí a jsou 
hodný. Teď Vám představím skvělou mluvitelku, nebo prostě paní, se kterou udělám rozhovou a 
budeme si povídat o vánocích a jmenuje se Zdeňka. Pokud budete chtít vědět příjímení, tak se 
jmenuje Zdeňka Černá. Zdeňko, můžu Vám tak říket, ne? 
Zdeňka: Ale jo... 
Bára: Máte děti?   
Zdeňka:Ne.   
Bára:Máte manžela?   
Zdeňka:Ne.   
Bára:Žijete s rodinou?   
Zdeňka:Ne.   
Bára: Takže je slavíte sama.   
Zdeňka: Jo.   
Bára: zdobíte stromečky?   
Zdeňka:jenom jeden.   
Bára: dáváte nahoru hvězdu?    
Zdeňka:no jasně.   
Bára:Výborně, pod to dáváte dárky chystáte sama, nebo jak to máte?   
Zdeňka:No, víte, no, já ani nevim.   
Bára:To vám nějaký přítel přinese dárky?   
Zdeňka:Ne, oni se vlastně spadnou pod stromeček sami.   
Bára:Ó tak krásné. Oni ty dárky sami spadnou ze stromečku.   
Zdeňka: Ale ne..
Bára: To si někoho pozvete, nebo stromeček zdobíte sama?
Zdeňka:No někdy sama.   
Bára:Teď nám řekněte pár slov.  
Zdeňka: O čem?   
Bára: O Štědrém večeru.   
Zdeňka:Tak Štědrý večer je takový hezký a to je asi všechno.   
Bára: tak děkuju. Teď předávám slovo Markétce, aby nám zaspívala písničku Skákal pes.   
Markétka: Skákal pes,přes oves přes zelenou louku, šel za ním myslivec péro na klobouku. 
Pejsku náš co děláš žes tak vesel stále, řek bych vám nevím sám hop a skákal dále. 
Bára: Děkuji a nyní něco o zabíjení kaprů. Prosím Terezu Bútorovou, aby nám o tom něco řekla. 
Terka: Dobrý den, ale já vám o tom nic neřeknu, protože jsem úplně tupá.

Obsazení: Moderátor: Bebe, Reportérka:Bára, Paní:Zdeňka, Zpěvačka:Markétka, Znalkyně zabíjení kaprů:Terka.

Rajčátka


