
   Květnový 
Velký pes 
 

Jarní vzpomínání 
 

Od minulého Velkého psa uběhlo už poměrně hodně času a mně nezbývá nic 
jiného než alespoň krátce shrnout, co jsme zažili. Náš oddíl se vyznamenal 
především v mobilitě po celé Zeměkouli. Pomohli jsme 

v Londýně, Japonsku, Americe. Willy Fog nám za naše 
zásluhy dokonce poslal děkovný dopis. 

 
* přeložený text pro vaši spokojenost – část původní šifry:  
コンマ   コンマ  固相線         コンマ   コンマ   コンマ    固相線         ドット

 コンマ   コンマ   コンマ    固相線         ドット ドット 固相線          

** o darované dobroty jsme se smysluplně postarali 

***  o případné dary se také postaráme, aby byly předány správnému panu 
tajnému 

S díky vedení 
 

 

občasník 

turistického oddílu 
SIRIUS 

číslo 47 

květen 2015 

Moji milí. * 

Jistě už luštíte první písmenka této dvojitě složené šifry. Chtěl bych Vám tedy nejprve 

pogratulovat k rozluštění a celkově poděkovat za Vaše služby, kterých se mi naskýtá. 

Jako poděkování jsem si dovolil Vám zaslat ochutnávku z Japonska, kde jsem byl 

před Vámi. Dozvěděl jsem se totiž, že na výpravě, kterou jste nedávno podnikli, jste 

byli o hladu. **  

Zvláštní poděkování posílám panu tajnému za předání informací a všech souhrnů 

z výpravy do Japonska. Můžete mu za to upéct něco dobrého. ***   

Se srdečným pozdravem Váš Willy Fog 

 

Fotka ze Sedla při cestování 

Amerikou  Levínské hodování  



 
  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz 

Na čísle se podíleli: Manka, Bebe, Pepa, Štěpán. Vyšlo. 12. 5. 2015. 

 

JAVORNICE VOLÁ… (Informace pro rodiče): 

TERMÍN   Platýsowé, starší Myšičky 2. - 25. 7. 2015 
   Kosatky, mladší Myšičky 11. - 25. 7. 2015 

 
V sobotu 18. 7. se koná návštěvní den – udělejte si čas a přijeďte se za námi podívat! 
(Pokud opravdu nemůžete, pošlete místo sebe někoho blízkého – především ti nejmenší návštěvu 
velmi ocení!) 

CENA za tábor zůstává stejná jako vloni: 

 delší turnus 3 500 Kč (Platýsowé, starší Myšičky) 

 kratší turnus 2 600 Kč (Kosatky, mladší Myšičky) 

 delší turnus 1 000 Kč (Vedoucí) 

 
Zaplatit můžete bankovním převodem na oddílový účet „KČT Sirius Praha“ č. 156238058/0300 

(platba v hotovosti bohužel není možná). Prosím, použijte variabilní symbol podle následujícího 
seznamu:  
 

 Bendovi  002 

 Kavenovi  003 
 Kodíčkovi  004 
 Kroneislovi  005 
 Dynybylovi  006 
 Bernardovi  007 

 Šmehýlovi  008 
 Stupkovi  009 
 Míčkovi  010 
 Hromasovi  011 
 Špilarovi  012 

 Uhrovi  013 
 Wieluchová 014 
 Kučerovi 015 
 Novákovi 016 
 Chládkovi 017 

 
Prosím, zaplaťte do 2. června, jinak se zvyšuje 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, prosím, kontaktujte Manku. 

PŘIHLÁŠKU děti dostaly dnes na schůzce nebo si ji můžete stáhnout z oddílových stránek. 
Termín odevzdání je také nejpozději v úterý 2. června 2015. Nenechávejte to, prosím, 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 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 průběhu května či června, 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 2. června po oddílové schůzce, tedy od 19:03 hod v klubovně. Dostanete zde 
doporučený seznam věcí na tábor, dozvíte se, jestli a jak se bude tábor lišit od předchozích, co je 

třeba zabalit dětem na CTH atd. 

Moc prosíme o hojnou účast – především rodičů Myšiček a Kosatek. 

Kontakt: Manka, 724 352 241, anna.dynybylova@seznam.cz.  

Informace k táboru vč. formulářů najdete i na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz

Základní shrnutí pro rodiče - 2. 6. 2015: 
 

 Odevzdaná přihláška 
 Vyřešený posudek o zdravotní způsobilosti 
 Zaplacený tábor (správný variabilní symbol) 
 Po oddílovce (19:03) schůzka rodičů 

Děkujeme Děkujeme… 



 

 

 


