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Ohlédnutí za minulou výpravou
Během posledního výletu jsme navštívili Kubu

Hrdouna, jeho rodiče a malou sestřičku
v Mostečném u Jindřichova Hradce.

Jejich obydlí je v krásném prostředí a ačkoli
ještě není dobudované zcela podle plánů, vládne
tam pohoda a klid. Byli jsme uvítáni moc mile a ve
stodole se nám spalo náramně.

Sobotní výlet se velmi vydařil – podívali jsme se
na pohádkový zámek Červená Lhota. Večer pak
dokázaly mnohé čarodějky, že již umí dost na to,
aby byly přijaty mezi dospělé čarodějnice. A i když
někteří jejich kocouři riskovali, hněv nejvyšší
čarodějnice na ně nakonec nedopadl.

U Kuby je ale pořád spoustu práce, a tak kdo ví
– třeba se tam ještě někteří z nás někdy podívají.

Vosička

Návštěva Anežského kláštera 
V rámci roku svaté Anežky jsem chtěla, abychom se tímto směrem

trochu „zkulturnily“, a tak jsem ve středu 4.5.2011 vzala Kosatky do
Anežského kláštera. Nevěděla jsem, jak se nám tento "výlet" bude
zamlouvat, a proto mě překvapilo, že se nám velmi líbil. Musím
přiznat, že jsme prohlídkou nestrávily celé odpoledne, ale dobrou
hodinu jsme v budovách Anežského kláštera byli zcela určitě. Viděli
jsme jak část budovy samotného kláštera, tak výstavu středověkého
umění, která se v prostranství kláštera koná. Snad již víme, kde
přesně je Anežský klášter, v jakém základním slohu je postavený a
také, že středověké sochy bývají esovitě prohnuté... Celé odpoledne
jsme završili oslavou Tomových narozenin, která se, myslím, také
velmi zdařila.

Manka a Kosatky

NEJBLIŽŠÍ AKCE:  květnová výprava  (27. - 29. 5. 2011)
Poslední víkend v květnu pojedeme na další výpravu ven, tak se všichni těšte. Podrobnosti se

dozvíte na družinovkách příští týden, zatím jen prozradíme, že jsme objednali exkluzivní počasí.
(Pokud nevíte, co znamená slovo exkluzivní, počkejte si na výpravu a poznáte to).
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PRO RODIČE:
Letní tábor na Javornici

Děkujeme všem za včasné odevzdání přihlášek na
tábor (zbývá už jen jedna malá zapomnětlivá Kosatka,
která to už jistě brzy napraví).

Prosíme, nezapomeňte včas zaplatit – poslední
termín pro připsání peněz na oddílový účet je
31. května 2011. Pokud necháte placení na poslední
chvíli, hrozí nebezpečí, že nám platba dojde až po
tomto datu, a budete muset platit o 300 Kč více!
Pokud máte jakýkoliv problém s dodržením tohoto
termínu, ihned kontaktujte Štěpána. Platba v
hotovosti (např. na schůzce rodičů) není možná!

O táboře, ale také o dalších věcech kolem oddílu,
si s námi můžete přijít popovídat v úterý
31. května v 19:00 hod. do klubovny.
Doporučujeme účast alespoň jednoho zástupce
z každé rodiny! Můžeme tak předejít mnohým
nedorozuměním, informace z druhé ruky nebývají
vždycky přesné a úplné...

Všechny dosavadní informace o táboře najdete v
předminulém čísle VP (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

Přijďte nám fandit!
Jako každý rok, i letos se vaši vedoucí

spolu s různými dalšími kamarády
zúčastní závodu „24 hodin na koloběžce“.

Startuje se v pátek 20. května v 17
hodin ve Stromovce u Psí louky, konec je
o 24 hodin později. Celou tu dobu se
budeme střídat na naší závodní oddílové
koloběžce (kterou jsme zdědili po bývalé
stáji Stopaři) a snažit se, abychom ujeli
co nejvíc koleček na
dvouapůlkilometrovém závodním
okruhu...

Pokud máte v té době čas, rádi vás ve
Stromovce uvidíme, a když budete mít

zájem, můžete si zkusit i nějaké to kolečko za stáj Sirius zajet! 
Tak neváhejte, vezměte

 rodiče a sourozence a vydejte
se do Stromovky na
procházku... a sportovní
oblečení s sebou ☺

O závodu se víc dozvíte na
adrese www.kolobezky.zde.cz,
kde kromě pravidel a fotografií
najdete třeba i naše výsledky
z předchozích let.

Štěpán



Hvězdná dráha oddílu Sirius
V květnu se

rozdávalo mnoho a
mnoho bodů.
Započítávali se obě
výpravy, takže je
dobře vidět, kdo se
účastnil a kdo ne.
Takový Lachtan by
se měla stydět, za
to, že nemá ani
polovinu bodů, jako
první Vojta! 

Cyrda

Trable pana Lojzy
Představte si, co se panu Lojzovi stalo: chtěl si zahrát svoji oblíbenou písmenkovou hru

Scrabble, ale ještě než přišel jeho protihráč pan Jouda, stačil Lojzův kocourek Courek sníst
některá písmenka - a pak utekl do velkého bludiště. Pan Lojza se samozřejmě rozběhl za ním,
aby se malému Courkovi něco nestalo. 

Kudy má pan Lojza běžet, aby se dostal nejkratší cestou k Courkovi? Jako odpověď napište
popořadě všechna písmenka, která pan Lojza při cestě za Courkem najde.

DUBEN
ŠELMY RAJČATA KOSATKY
1 Vojta 137

2. Tom 136
3 Bára 134

4-5. Béďa 130
4-5. Bebe 130

6. Péťa 128
7. Terka 121

8. Prokop 120
9. Verunka 117

10. Klára 113
11. Hanička 101

12. Lukáš 94
13. Falbala 90

14. Kilda 85
15. Lachtan 65



Rádio Rajčátek díl č.2
Bára: Dobrý den. Dneska budou zprávy o počasí. Dneska bude 3 až 5°C protože je zima a noci
budou velmi studené. Na Opavě bude 4 až 5°C v Brnu bude 4 až 6°C, popřípadě tam budou
srážky  v Praze u nás bude   5 až  6   v Olomouci bude 20 až 30°C. V Jihlavě protéká řeka Jihlava
a  ta je zamrzlá, takže nemají teď co pít. No, ale to jsme odbočili. Protože zamrzla, bude tam
větší zima. Bude tam 2 až 6C. Měsíc bude od nás vzdálen daleko, takže noci budou studené.
Doporučuju si vzít kulicha. Tak toto byli zprávy o počasí. Teď předávám slovo Terce Bútorové,
která nám zazpívá krásný song Prší prší. 

Terka: Hi, hi hi hi. 

Bára: Prosím zpívejte. 

Bebe: Protože Tereza Bútorová je nemocná, budu jí zatím zastupovat. Prší prší jen se leje kam
koníčci pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka
zaplakala, ty kukačko nekukej, má panenko neplakej. To byl song od Bereniky Bendové. Ta teď
předává slovo Markétce Kavenové.

 Markétka: ano ano? Takže
teď budeme mluvit třeba o
zvířatech. Zvířata jsou většinou
užitečná. Například krávy
dávají mléko a maso. Co víte o
prasatech a co dávají? Zdeňko.

Zdeňka: Ano? Takže prase
dává nic, jenom špínu. No a
kráva dává mléko, pije vodu...
to je trošku divný, ale to je
jedno. Koza dává mléko.

Markétka: a co dává třeba
slepice? 

Zdeňka: vajíčka... 

Markétka: a co dává všechno
dobromady? 

Zdeňka: Maso
Rajčátka
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