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Oddíl Sirius slaví 20 let 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slovo úvodem 
 

Ač na poslední stránce uvádíme nějaké formální informace, má být toto číslo 

Velkého psa číslem vděčnosti. Nabízíme proto pár fotografií napříč dvaceti lety 
oddílu. Nechci se pokoušet ani o žádné shrnutí, ani o zhodnocení působení oddílu 

od jeho založení. Každý z nás ví, co pro něj oddíl znamenal a znamená. Je za co 
děkovat. Nakonec nejlépe „komentuje“ i nynější stav po deseti letech výňatek 
z papírové publikace „Věnujte se dětem“ (viz další strana).  



  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Manka, Muffin, Verunka, Kilda. Obrázky: načerno stáhnuté. Foto: Oddíl Sirius a jeho členové. Vyšlo 23. 2. 2015. 

 
 

  

Závěrečný text z publikace „Věnujte se dětem“ vydané k 10. 

oddílovým narozeninám: 

Oddíl 1996 - 2006 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 2006 - 2016 



  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Manka, Muffin, Verunka, Kilda. Obrázky: načerno stáhnuté. Foto: Oddíl Sirius a jeho členové. Vyšlo 23. 2. 2015. 

 
 

 

Shrnutí 1. pololetí 
 

Čas utíká jako voda a my tu máme již únor. Možná by neuškodilo si uplynulý půlrok 

rychle shrnout: V druhé polovině září jsme se vydali na dvoudenní výpravu (pro 
mladší kosatky jednodenní), jež nás zanechala plné vzpomínek jako např. 

hodinové čekání na Kosatky (marné) nebo onen nezapomenutelný obrovský 
kopec. Hned na začátku října jsme odjeli na krásnou jednodenní výpravu do 

aquaparku v Kladně, kde se na(ne)štěstí nikdo neutopil. Na přelomu října a 
listopadu jsme strávili Podzimky na krásném hradě Hauenštejně, který nás nadchl 
zejména banánovými tic tacy umístěnými v ruce jedné ze soch (a také starobylostí 

a přirozenou krásou hradu). Ve druhé třetině listopadu jsme vyrazili na úžasnou 
jednodenní výpravu, na kterou se všichni jistě pamatujete (až na mě). 12. prosince 

se dobrovolníci mohli projet parním vlakem na Křivoklát a pár dní před Vánoci 
přišla s nadšením očekávaná Vánočka, kterou jsme strávili v klášteře, a kde jsme 

každý díky geniálnímu nápadu vedoucích dostali hromadu dárků. V půlce ledna 
byly úžasné Brdy, které si všichni (kdo tam byli) náramně užili. A nakonec výprava, 

kterou mají zajisté všichni v dobré paměti – Pololetky. Tuto výpravu zejména 
proslavily každodenní krátké vycházky, z kterých nás ani trošku nebolely nohy. 

Kilda 

Přehled bodových úspěchů: 
 

 Platýsowé Myšičky Kosatky 

1. Ještěrka 400   

2.  Martin 375  

3. Dominik 366   

4.  Anežka 354  

5. Matouš 334   

6. Ondra 330   

7.  Klárka 327  

8.   Kristýnka 326 

9. Hanička 325   

10-11.  Majda 316  

12. Tom K. 315   

13. Ben 312   

14.   Vítek 310 

15. Verča 303   

16.-17. Kilián 293  Matěj 293 

18.   Štěpánek 289 

19.   Tom D. 285 

20.  Jakub 265  

21.   Delfínek 252 

22.  Anička 247  

23.   Jonáš 142 

K plánu akcí: 

V dubnu nás čeká jedna moc krásná věc. Naše milovaná vedoucí Anna Dynybylová (Manka) si 

bude brát našeho rovněž milovaného vedoucího Adama Podojila. Svatba se bude konat 23. 4. 
2016 v kostele sv. Václave v Dejvicích (jak asi už víte z pozvánek). Naši snoubenci moc prosí 
všechny členy oddílu a jejich rodiny o účast, případně o opravdu omlouvající omluvy.  

Muffin 


