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Krátké ohlédnutí do pirátského tábora

Nový školní rok
Školní rok 2013/2014 je již v plném proudu a naše oddílová aktivita se také pomalu rozjíždí. 

První oddílovou schůzku jsme si zahráli pár her. Dozvěděli jsme se o každém něco zajímavého z 
prázdnin (např.: Tom jezdil o prázdninách nejraději na kole, Hedvika na slonovi, Muffin pro 
změnu na jachtě). Na této schůzce jsme také poprvé přivítali Martina Kroneisla a Prokopa 
Stupku, kteří zavítali mezi nás. Druhou schůzku jsme společně prožili na mši svaté u svatého 
Matěje, která byla obětována za náš oddíl. Všem těm, kteří přišli (a že Vás nebylo málo), bychom 
chtěli poděkovat! Třetí zářijovou schůzkou bychom rádi zahájili normální běh oddílu, který s 
sebou přináší nejen výpravy a schůzky oddílové, ale i schůzky druživé a s nimi i určité 
povinnosti...

Nový školní rok pro náš oddíl znamená řadu novinek, na které bychom Vás rádi upozornili. 
První velkou změnou pro nás je, že Terka odjíždí začátkem října studovat do Německa. V oddíle 
již tedy nebude moci naplno působit jako vedoucí. Pro naše i její potěšení však čas od času do 
českých končin zavítá. Během svých návštěv určitě nevynechá příležitost se s námi vydat na 
nějaký výlet, či podívat se na schůzku. (Pro jistě velkou řadu zájemců o korespondenci s 
Terinkou poskytneme v průbehu roku přesnou adresu a pomoc při psaní německých dopisu!!!). 
Další změna pro nás není již tak překvapivá. Šelmy, které se minulý rok po lehoučku zacvičovaly, 
se nám rozhodly i letos nadále pomáhat. Falbala bude spoluvést Kosatky a Vojta s Péťou zatím 
družinku starších. Doufejme, že se svých úloh chopí s patřičným nadšením a odpovědností. 
Dokonce ani Rajčátka se nechtějí nechat zahanbit a po týdnu se budou střídat ve výpomoci u 
Kosatek. Snad poslední velkou změnu přináší tento rok pro Mladé Páky, aneb bývalé nejstarší 
Kosatky, neboť postupují do družinky starších a na „prázdná“ místa v družince Kosatek nastupují 
nováčci. Moc všechny oddílové členy prosíme, aby se snažili vytvořit příjemné a opravdu 
přátelské prostředí pro tyto odvážlivce. Na každém z nás záleží, jestli se u nás budou cítit dobře.

Na konec tohoto psaní bychom Vám všem jménem „hlavního“ vedení (které teď představuji já 
a Topič) po boku majíc Šelmy, rádi poděkovali za všechnu podporu, kterou ve Vás, členech a 
rodičích, máme. Všechno pro nás jakožto vedoucí není snadné. Ale pro takové skvělé lidičky, 
které v oddíle máme, se pokusíme i v tomto školním roce udělat maximum, aby naše činnost i 
nadále, jak jsme do nynější doby doufali, měla smysl.

Manka

občasník
turistického oddílu

SIRIUS

číslo 41

září 2013



„Odpadová“ kalamita a poprázdninová brigáda
Milí členové, jistě jste si všimli, že klubovna je v pěkném nepořádku. Během prázdnin paní 

bydlící nad námi vytekl odpad a velké fleky na stropě jsou jen pozůstatkem „zkázy“. Největší 
nepořádek už byl díky dobrým lidem odstraněn. Nyní se čeká na pokyny od pojišťovny, za jakých 
podmínek budeme moci uvést naší klubovnu do normálního stavu. Zatím Vás proto prosíme o 
trpělivost. Brigáda na uklízení klubovny se tedy letos přesune na později, s Vaší pomocí ale 
každopádně počítáme. A nebojte se, bodové ohodnocení Vás opět nemine!

Manka

Příspěvky na činnost oddílu ve školním roce 2013-2014
Jako každý rok prosíme o zaplacení členských příspěvků, které jsou stejné jako vloni, předloni 

a předtím:

• stálí členové (i Klárka a Hedvika): 300 Kč
• nováčci: 400 Kč

Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 1. října 2013 (oddílovka).

Družinky
Letos proběhne několik podstatných změn, připomínáme tedy sestavy družinek a kontakty na 

jejich vedoucí:

Kosatky

Vedoucí: Manka (724 352 241), Falbala

Pomocníci: Bebe, Markétka, Bára

Členové:

Ben

Ondra

Hedvika

Maťko

Klárka

Martin

Prokop S.

Rajpáky

Vedoucí: Topič (724 772 240), Vojta, Péťa

Členové: 

Markétka

Bebe

Bára

Prokop Š.

Muffin

Kilda

Verča

Tom

Ledňáček

Schůzky: úterý 16:00 – 17:30 Schůzky: úterý 17:30 – 19:00

Oddílovka: vždy první úterý v měsíci 17:30 – 19:00

Oddílové fotky
Připomínáme, že fotky z akcí oddílu si můžete prohlédnout na internetovém serveru 

www.fotosirius.rajce.idnes.cz, pro přístup je potřeba znát uživatelské jméno a heslo, obojí je 
„Sirius“.

Terka
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