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VÝPRAVA S RODIČI A S RODINAMI Z FARNOSTI SVATÉHO MATĚJE
31. 3. 2012

Výprava se povedla, 
do Brd oddíl zavedla.
Foukalo a trochu lilo, 
na Skalce se kafe pilo.

Kdo chce vědět ještě víc, 
ať obrátí dolů líc!!!

Manka

občasník
turistického oddílu

SIRIUS
číslo 39

duben 2012



PRO RODIČE:   Letní tábor na Javornici

TERMÍN    Šelmy 30.6. – 21.7. 2012
      Kosatky 7. – 21. 7. 2012

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…)

CENA za tábor - třítýdenní 3 500 Kč, dvoutýdenní 2 600 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  005
•Dynybylovi  006
•Šmehýlovi  007

•Špilarovi    008
•Kodíčkovi  009

Nebude-li platba do 31. května 2012 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.

PŘIHLÁŠKU jste dostali s tímto číslem VP nebo si ji můžete stáhnout z oddílových stránek.
Termín odevzdání je úterý 15. května 2012. Nenechávejte to na poslední chvíli…

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.

SCHŮZKA RODIČŮ k táboru a dalším věcem, které vás kolem oddílu zajímají, se uskuteční
v úterý 29. 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.

KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY: Manka, 724 352 241, anna.dynybylova@seznam.cz Vše k táboru včetně formulářů k 
vyplnění a vytištění najdete i na internetu ww.sirius.webzdarma.cz

Topič

KVÍZ: Spojuje něco Anežku a pana krále?…

Jistě  si  většina  z vás  pamatuje  na  Anežku  (přezd.  Fidovou),  která  se  léta  starala  o 
nejstarší/nejlepší družinky (Píďalky*), a na mnoho skvělého, co oddílu dala. Přesně tato Anežka, 
ačkoli se tomu těžko věří, učiní tento měsíc jedno z nejdůležitějších rozhodnutí svého života.
A Kuře? Pamatujete na pana krále, který nám na konec tábora v roce 2008 přijel udělit titul 
královského města? (Byl to  takovej ten s tou divně skrčenou rukou a velkejma střevícema…) 
Přesně  tento  Kuře,  ačkoli  se  tomu  těžko  věří,  učiní  tento  měsíc  jedno  z nejdůležitějších 
rozhodnutí svého života.
Odpověď na nejvýše položenou otázku tedy zní: ano, ode dne 28. 4. 2012 to snad bude pouto 
manželské!
Zajímá-li vás více, nabízí se internetové stránky www.kurecisvatba.cz

*Pro mladší členy: Píďalky jsou bývalá družina, která byla vždy ve všem nejlepší. Nyní v oddíle 
stále ještě přebývá pár jejích členů a jedná se o vaše vedoucí…☺

…aneb SVATBA!

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
Na čísle se podíleli:  Cyrda,Manka,Terka,Topič. Foto Cyrda . Vyšlo 10.4.2012.

mailto:anna.dynybylova@seznam.cz


Pálení čarodějnic 30. 4. 2012
Milí kamarádi jara a léta, dovolujeme si Vám oznámit, že posledního dubna se bude konat v 

prostorách zahrádky ruzyňského nádraží poslední rozloučení se zimou. Všichni jste na tento 
slavnostní okamžik srdečně zváni. (Především však čarodějnice...)

Sraz:  v 17hod u klubovny (od 19:30 jsou zváni i rodiče a sourozenci k ruzyňskému 
nádraží na malé posezení.)

S sebou: něco k jídlu (nejlépe na opékání - čarodějnice nám nebudou stačit - bývají na kost 
hubené), teplé oblečení, deku na sezení, spacák a karimatku (kdo by chtěl přespávat)

„Konec“: oficiální konec bude okolo osmé hodiny večerní, posezení bude ale probíhat do 
rána (zvlášť starší jsou velmi vítáni)

Svou účast, prosím, potvrďte zprávou či zavoláním na telefonní číslo: 724 352 241.
Aknam

AQUA PARK – 1. 5. 2012

Kdo se rád myje,  koupe, plave, nebo 
dokonce potápí,  určitě ocení  

prvomájový oddílový zájezd do aqua parku 
Letňany...

Sraz: 15:15 na Dejvické u eskalátorů
S sebou: plavky, ručník, mýdlo, opencard, peníze na vstup do aqua parku na dvě hodiny (děti do 145 
cm 70Kč, ostatní 100Kč)
Návrat: 18:45 opět na Dejvické 
Moc prosím, abyste mi dali vědět, pokud byste rádi jeli, abychom mohli zajistit odpovídající počet 
nafukovacích žraloků...

Těšíme se na všechny, kdo přežijí pálení čarodějnic!
Manka

Cyklovýlet do Tichého údolí a na Okoř
akce pro Šelmy, 8. května 2012

    Na výpravě na Vraní skálu si Vojta s Péťou na jedné pěkné rovince povzdechli: „Mít 
tady tak kolo, to by se to jelo…“ Tak proč to nezkusit? Ale na Vraní skálu je to trošku 
z ruky, spokojíme se pro tentokrát s bližším cílem – Tiché údolí a Okoř. Naše trasa bude 
dlouhá 30 – 40 km (nebojte, podle nálady si to zkrátíme nebo prodloužíme). A pokud 
nepatříte k Šelmám, ale jezdíte dobře na kole a moc byste o to stáli, zkuste se zeptat 
svých vedoucích, jestli byste taky mohli jet…

• SRAZ   v úterý 8. května (státní svátek, do školy se nemusí) v 9:15 hod. u klubovny 
(kdo to má do kopce, tak v 9:30 hod. v Lermontově a Jednořadé)

• S     SEBOU   kolo, helmu, jídlo a pití, přiměřené oblečení podle počasí (pokud nebude 
vysloveně vedro, tak raději se zakrytými lokty a koleny), pár korun na limonádu, 
Opencard (kdo má)

• NÁVRAT   kolem 16. hodiny ke klubovně (pravděpodobně bude možno se odpojit už 
na Hanspaulce)

Důležité: před výletem si doma dofoukněte kola, namažte řetěz, zkontrolujte výšku 
sedla (co když jste přes zimu vyrostli) a objeďte blok ve vaší ulici, abyste vyzkoušeli 
brzdy. Na srazu už bychom se seřizováním kol zabývali neradi … A taky se den předem 
podívejte na oddílový web, jestli se výlet kvůli počasí neruší.

Těšíme se! Štěpán



Hvězdná dráha oddílu Sirius
         BŘEZEN 2012

ŠELMY KOSATKY

1. Hanička 167

2. Péťa 158

3. Bebe 146

4. Ben 144

5. Bára 142

6-7. Vojta 138

6-7. Markétka 138

8. Kilda 132

9. Verunka 119

10. Falbala 94

11. Ondra 84

12. Tom 82

13. Marťa 81

14. Prokop 14
V březnu byl hlavní přírůstek bodů z výprav. Dále se udělovali první body za zápis do kroniky. 

Celých dvacet bodů získala Hanička, z šelem Péťa a Bebe. Nejvíce (40) dostala Bára za dva 
zápisy. Celkové pořadí je na nástěnce. 

Cyrda

Ohlédnutí za výpravami
Poznáte z jakých výprav jsou tyto fotografie?  

Kdo si neví vůbec rady,
 na konci  jsou nápovědy!

 

Nápovědy:
1) Jedná se o 4 různé výpravy našeho oddílu. 
2) Výpravy jsou z roku 2011.
3) Jsou to výpravy od ledna do prosince.
4) Není tam výprava z července a srpna (výpravy nejsou – tábor je tábor, ne výprava).
5) Nejdou za sebou podle měsíců.
6) Focené byli foťákem Cyrdy. 

Cyrda

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
Na čísle se podíleli:  Cyrda,Manka,Terka,Topič. Foto Cyrda . Vyšlo 10.4.2012.
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