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Výprava s rodiči
V sobotu 2. 4. jsme se vypravili na výlet rodiči a dětmi od sv. 

Matěje a otcem Krzysztofem do Českého krasu. Navštívili jsme 
vesničku Svatý Jan pod Skalou, kde jsme si hráli hry a odpočí-
vali, abychom následně vyšplhali na vysokou vyhlídku, a protože 
bylo krásně, prohlédli jsme si z ní daleké okolí. Stateční Kilda a 
Klárka spolu s maminkou Veronikou a Cyrdou kopec vyšli hned 
dvakrát. Pak jsme se naobědvali na kolejích skanzenového 
vláčku. 

Trefili jsme období rozkvetlých jaterníků a dalších krásných 
rostlinek. Počasí nám přálo celý den, sluníčko hřálo a teploty 
vystupovaly téměř do letních výšek. Výprava se moc vydařila.

Za průvodcování děkujeme Luďkovi Seidlovi a všem rodičům 
děkujeme za účast a těšíme se na další podobnou akci příští rok!

Vosička

PRO RODIČE:   Letní tábor na Javornici
Připomínáme důležité termíny, týkající se tábora. První z nich se již blíží! 

F PŘIHLÁŠKU, kterou jste dostali s minulým číslem VP (nebo si ji můžete stáhnout z 
oddílových stránek), je nutno odevzdat nejpozději na oddílovce v úterý 3. května 2011.

F PLATBU za tábor (3 400 Kč za třítýdenní, 2 400 Kč za dvoutýdenní) potřebujeme mít na 
oddílovém účtu nejpozději 31. května 2011. Zaplatit můžete bankovním převodem nebo 
složenkou. Číslo účtu a variabilní symboly najdete v minulém čísle VP.

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.

Všechny podstatné informace o táboře najdete v minulém čísle VP (číslo 31 – březen 2011) a 
na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz (včetně formulářů k vyplnění a vytištění). 
V případě dotazů se obraťte na Štěpána: mob. 604 372 148, e-mail lapacek@atlas.cz. 

Štěpán

občasník
turistického oddílu
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Okenní tabulky hrají
Pokud se někomu z vás líbily bohoslužby s hudebním doprovodem Okenních tabulek, 

sledujte plán oddílových akcí na www.sirius.webzdarma.cz – Okenní tabulky i v tomto 
školním roce hrají, i když už ne v kostele sv. Václava, ale u sv. Matěje, a zdaleka ne tak 
pravidelně jako dřív. Nejbližší termín je v neděli 8. května 2011 při mši sv. v 10:00 hod. 
(s prvním sv. přijímáním dětí).                                                                         Štěpán

Hvězdná dráha oddílu Sirius
V březnu 

nebyla žádná 
výprava, takže se 
rozdávalo méně 
bodů. Z tabulky 
je vidět, že 
některé družinky 
se průměrově 
vylepšily, naopak 
jedna obsaila 
především zadní 
umístění... 
Polepšete se!

Cyrda

Další trable pana Lojzy
Dnes má pan Lojza hned dva problémy. S prvním mu můžete pomoci všichni, druhý bude 

zajímat asi hlavně vedení – ale i vy ostatní můžete zkusit panu Lojzovi poradit.

Pan Lojza na návštěvě
Pan Lojza je pozván na návštěvu do Čtyřbarevné ulice, ale zapomněl, ke komu. 

Pamatuje si jen, že ti, kdo ho pozvali, se nejmenují Modří, ale bydlí vedle rodiny 
Zelených. Také ví, že ve Čtyřbarevné ulici bydlí ještě Černých, kteří sice mají za 
sousedy Modré, ale nebydlí vedle Bílých. Ke komu má přijít pan Lojza na návštěvu?

Pan Lojza hledá dívku
Pan Lojza by se rád blíže seznámil s dívkou, která bude zároveň pozoruhodně 

inteligentní, krásná a nadaná. Zná tři pozoruhodné dívky, ze kterých by si rád 
vybral: Manku, Vosičku a Maky. O Mance se přitom ví, že je-li pozoruhodně 
inteligentní, je i pozoruhodně vtipná. O Vosičce a Maky se zase povídá, že jsou-li 
pozoruhodně krásné, jsou i pozoruhodně nadané. A pokud by Manka a Maky byly 
pozoruhodně vtipné, budou jistě i pozoruhodně nadané. Kterou z nich má pozvat 
na večeři, když ví, že každá je jiná a každá má jen tři pozoruhodné vlastnosti?

Upozorňujeme, že názor redakce se nemusí shodovat s názory redakce. 
Všechna jména a postavy jsou smyšlené a případná podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná.

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
Na čísle se podíleli: Cyrda, Štěpán, Vosička, pan Lojza. Foto Štěpán. Vyšlo 18. 4. 2011.

BŘEZEN
ŠELMY RAJČÁTKA KOSATKY

1. Klára 88
2. Tom 85

3.-4. Falbala 79 3.-4. Kilda 79
5.-6. Vojta 77
5.-6. Péťa 77

7. Hanička 73
8.-9. Bebe 72 8.-9. Verunka 72
10.  Bára 67
11.  Béďa 64

12. Lukáš 63
13. Prokop 55

14. Lachtan 51
15. Terka 50


