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Historická oslava 
– výprava na tábořiště 

6. – 8. května 2016 

Při květnové výpravě se – trochu netradičně – 
vydáme na naše oddílové tábořiště na Javornici. Páteční 
večer si užijeme sami u malého ohýnku, v sobotu 
dopoledne se pak ze všech stran sjedou bývalí členové 
a vedoucí našeho oddílu, a společně s nimi budeme až 
do nedělního oběda slavit naše dvacáté narozeniny. 
Čekají nás hry v lese i na louce (fotbal…!), mytí 
v potoce, mše sv. i slavnostní oheň… 

• SRAZ v pátek 6. 5. v 16:00 hod. na nádraží Praha-Dejvice (vlak odjíždí v 16:12 hod.)  

• S SEBOU OV (nezapomeňte oddílové tričko!), vybavení na dvoudenní výpravu ven (spacák, 
karimatku, ešus+lžíci, hygipotřeby, do skupinky rébl+šňůru), jídlo a pití na páteční večer 
(bude možnost opékání) a sobotní ráno (bude společný čaj) + kus buchty jako příspěvek ke 
společné nedělní snídani (jen tolik, kolik byste sami snědli), 80 Kč na dopravu a společné jídlo  

• NÁVRAT v neděli 8. 5. v 16:42 hod. zpět na nádraží Praha-Dejvice (na mši sv. půjdeme na 
výpravě) 

 
Pokud nemůžete z opravdu vážného důvodu jet, omluvte se co nejdříve svým 

družinovým vedoucím. Na všechny ostatní se těšíme! 
Štěpán 

 

„24 hodin na koloběžce“ neboli Koloběžky: 
Přijďte se podívat, přijďte si zajezdit! 

Od pátku 13. do soboty 14. května (od/do 
17 hod) se v pražské Stromovce koná takřka 
celorepublikový dvacetičtyřhodinový závod 
na koloběžkách (který pořádá Štěpán). 
Kromě bodů navíc uvidíte unavené, zpocené 
koloběžkáře známých i neznámých tváří. 

Pokud budete chtít, nastudujete-li techniku a 
postavíme-li opět oddílovou stáj, budete se 
moci přidat…  
A kdo si netroufá, může alespoň fandit ☺ 
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Převážně informační 



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

Na čísle se podíleli: Štěpán, Manka, Veru, Muffin. Vyšlo. 3. 5. 2016. 

 

TÁBOR 2016 
 

ÚVODNÍ SLOVO K TÁBORU 

Jak už všichni víte, tak za dva měsíce nás všechny čeká tábor. Tento tábor se bude opět konat na 
Javornici, kde to starší členové už sice znají, ale určitě neznají všechno:). A noví členové se naučí 
plno nových věcí, možná i vařit :). Takže určitě všichni pojeďte a nezapomeňte si doma úsměv a 
dobrou náladu. Doufáme, že si spolu užijeme spoustu krásných zážitků a že budeme mít na co 
vzpomínat.                                                          

Muffin a Verča 

� TERMÍN  ���� Platýsowé, Myšičky 2. - 23. 7. 2016 
   ���� Kosatky   9. - 23. 7. 2016 

      O víkendu 15. – 17. 7. se koná slavnostní návštěvní den – udělejte si čas a přijeďte! 
Doufáme, že nebudete litovat… 

� PŘIHLÁŠKU děti dostaly dnes na schůzce nebo si ji můžete stáhnout z oddílových stránek. 
Termín odevzdání je nejpozději v úterý 7. června 2016.  

� CENA za tábor zůstává stejná jako vloni: 

• delší turnus 3 500 Kč (Platýsowé, Myšičky) 
• kratší turnus 2 600 Kč (Kosatky) 
• delší turnus 1 000 Kč (vedoucí) 

Zaplatit můžete bankovním převodem na oddílový účet „KČT Sirius Praha“ č. 156238058/0300 
(platba v hotovosti 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 
• Jenčkovi  012 
• Uhrovi  013 

• Novákovi 014 
• Chládkovi 015 
• Lapáčkovi 016 
• Podojilovi 017 

Prosíme, zaplaťte do 7. června, jinak se zvyšuje cena o 300 Kč… 
Žádáte-li o příspěvek zaměstnavatele a ten vyžaduje fakturu, požaduje-li zaměstnavatel 
potvrzení, kontaktujte Štěpána (604 372 148), v případě jakýchkoliv jiných problémů s placením 
kontaktujte Manku. 

� 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 7. června po oddílové schůzce, tedy od 19:04 hod v klubovně. Dostanete zde 
doporučený seznam věcí na tábor a dozvíte se další důležité informace k táboru.  

Moc prosíme o hojnou účast! 
(pokud bude rodičů málo, budeme muset jít do Podloubí...) 

� KONTAKT: Manka, 724 352 241, anna.dynybylova@seznam.cz.  
Informace k táboru vč. formulářů najdete i na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz 

 

Děkujeme… a těšíme se! 


