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Uvítání do nového roku 
 

Šťastný nový rok! To asi není přesně to, co vás teď napadne. Některým se nelíbí 

to nový, někteří by se mi snažili vymluvit ono šťastný, ale kromě (všemožnými 
názory opředené) školy začíná i náš (některými lidmi) milovaný oddíl. Společně 

se všemi (kromě nových členů, které tu srdečně vítáme) jistě s láskou 
vzpomínáme na náš letní tábor. Vzhledem k těmto vzpomínkám bych chtěl (a 

myslím, že mluvím za všechny) poděkovat všem rodičům a příbuzným, že nás 
navštívili, neboť to bylo velmi pěkné a myslím, že jsme si to (téměř) všichni 

velmi užili. Mimo jiné je také zajímavé, že jsme se na skvělém programu podíleli 
všichni, jak děti, tak dospělí (ano, mluvím přesně o Tobě) a trochu asi i vedoucí. 

Vrátivše se do přítomnosti, můžeme se všichni těšit na další rok, jejž prožijeme s 
přáteli (všem lidem majícím silný vztah k genderu se omlouvám za chybějící 

ženský tvar tohoto slova, ale musíte uznat, že přítelkyně má trochu jiný 
význam), kamarády/kami a vedoucími. Doufám, že se noví členové brzy začlení 

a budou si oddíl užívat stejně jako my ostatní.                                      

                                                                                                 Kilián 

Praktické informace: 
 

Informace k činnosti oddílu můžete sledovat na našich oddílových stránkách 

(www.sirius.webzdarma.cz). Pokusíme se nejpozději v úterý před výpravou 

občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 55 

září 2016 
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zveřejnit konkrétní údaje, abyste se je dozvěděli i bez informačního papírku, který 
děti dostávají na schůzce.  

 
Připomínáme, že výběry fotografií z  oddílových akcí se nacházejí na 

internetovém serveru http://fotosirius.rajce.idnes.cz/.  
 

Zveme všechny na mše svaté u svatého Matěje s doprovodem Okenních tabulek 

(viz plán akcí na webu). Pokud byste se chtěli někdo přidat a zpívat s naší 
populární skupinou, stačí přijít na mši o půl hodiny dřív… 

 
Sběr víček pokračuje: holky x kluci 

Placení příspěvků 
 

Příspěvky na činnost oddílu ve školním roce 2016 - 2017 zůstávají stejné jako 
minulý rok. Prosíme o jejich zaplacení na oddílový účet: 156238058/0300 do 

oddílovky 4. října 2016 (do poznámky, prosím, připište příjmení a počet dětí): 
 

• členové (i nováčci z minulého roku; netýká se členů nad 15 let): 300 Kč 
• nováčci (po odevzdání přihlášky, tedy nemusí být do 4. 10.): 400 Kč 

 
Děkujeme, vedení 

Družiny na další rok 
 

Družinka Kosatky Myšičky Mušketýři 

Družinoví 
vedoucí 

Vojta: 730 950 229 
(informace pro nováčky) 

Béďa: 605 417 057 

Bára: 607 815 672 
 

Falbala: 775 191 115 
 

Platýsowé  Muffin 

Ještěrka 
Kilda 

Verunka 

Tom 
Dominik 

Členové Jonáš S. 
Matěj L. 

 
Kryštof 

Klárka B. 
Motýlek 

František 

Bára 
Andrejka 

Bukaj 
Tom 

Emu 
Krokodýl 

Vítek H. 
Delfínek¨ 

 

Matěj B. 
Zuzka 

Ben 
Ondra 

Matouš 
Klárka 

Martin 
Hřebík 

Anička 

Majda 
Anežka 

Schůzka 16:00 – 17:30 17:00 – 18:30 18:00 – 19:30 

Oddílová 

schůzka 

každé první úterý v měsíci 17:30 – 19:00 

 

Další kontakty:  
 Manka: 724 352 241 

 Péťa: 722 803 366 
 

V případě dotazů ohledně nováčků se obracejte, prosím, na Vojtu (viz Kosatky). 
 

http://fotosirius.rajce.idnes.cz/


Zářijová výprava 
 

Výprava do Lázní Bělohrad 17. 9. (Kosatky) 
Na první naší společné výpravě se vydáme objevovat krásy altánku u vesnice 

Bukovina u Pecky. 
 

Sraz: 7:30 na Dejvické u eskalátorů (jako obvykle) 

S sebou: pevné boty, OV, nůž, pláštěnka, jídlo a pití na celou dobu, Opencard 
nebo Lítačka, 100 Kč, hry do vlaku 

Návrat: 18:15 na Dejvické u eskalátorů (jako obvykle) 
 

Pokud byste nemohli jet, omluvte se, prosíme co nejdříve pomocí sms na číslo 
730 950 229 (Vojta) 

           Kilián, Vojta 
Výprava do Lázní Bělohrad 16. -18. 9. 

Na první naší společné výpravě se vydáme stejně jako Kosatky objevovat krásy 
altánku u vesnice Bukovina u Pecky a možná uvidíme i něco navíc. 

 
Sraz: 15:30 na Dejvické u eskalátorů (jako obvykle) 

S sebou: věci na vícedenní výpravu ven (spacák, karimatka, teplé oblečení na 
spaní, spodní prádlo a ponožky, oblečení na převlečení, pevné boty, atd.),  OV, 

baterka, nůž, pláštěnka, jídlo a pití na celou dobu, ešus a lžíce + liháček + líh, čaj, 

hygienické potřeby (kartáček, pasta, toaletní papír, kartáč/ hřeben; popř. zubní 
nit, ústní voda, šampón, ručník, mýdlo), Opencard nebo Lítačka, 100 Kč 

Návrat: 16:15 na Dejvické u eskalátorů (jako obvykle) 
 

Pokud byste nemohli jet, omluvte se, prosíme co nejdříve pomocí sms na číslo 
730 950 229 (Vojta) 

 
Kilián, Vojta 

Milí zpěváci, milé zpěvačky, milí hudebníci! 
 

Od října zveme všechny, aby přišli na múzickou hodinku! Scházet se budeme 
jednou za měsíc, pravděpodobně ve čtvrtek od 18:00. Budeme zpívat táborové i 

kostelní písničky a vytvoříme si oddílový zpěvník – už teď můžete sbírat nápady a 
dodávat úplatky, aby se zpívali právě vaše oblíbené písničky:) Nalaďte hlasivky, 

pořiďte si nějaký hezký sešit, do kterého budete zapisovat nebo vlepovat naučené 

písničky a těšte se na bližší informace, které budou, jen co dostanu rozvrh! 
Vosička 
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Plán akcí 
 

ZÁŘÍ 

 6. 9. zahajovací oddílovka 

 13. 9. oddílovka + promítání fotek z tábora 
16. – 18. 9. dvoudenní výprava 

 20. 9. družinovky 
 27. 9. družinovky 

 
ŘÍJEN 

 4. 10. oddílovka 
8. 10. jednodenní výprava  

11. 10. družinovky 
 18. 10. družinovky 

 25. 10. družinovky nejsou 
 26. 10. - 30. 10. vícedenní výprava – Podzimní prázdniny  

 
LISTOPAD 

  

 1. 11. oddílovka 
 8. 11. družinovky 

 15. 11. družinovky   
 22. 11. družinovky 

26. 11. jednodenní výprava 
29. 11. družinovky 

  
PROSINEC 

 6. 12. oddílovka 
 13. 12. družinovky 

 17. - 18. 12. dvoudenní výprava – Vánočka 
20. 12. družinovky 

 během Vánočních prázdnin schůzky nejsou 
 

LEDEN 2016 

 3. 1. oddílovka - mše svatá (zveme i rodiče) 
 10. 1. družinovky 

 14. 1. Brdy  
 17. 1. družinovky 

 24. 1. družinovky 
31. 1. družinovky 

  
 

ÚNOR  
 3. - 5. 2 pololetní prázdniny 

 7. 2. schůzka není- Jarní prazdniny 
 14. 2. oddílovka 

 21. 2. družinovky 
 28. 2. družinovky 

Schůzky 
 
Oddílovky: každé první 

úterý v měsíci 17:30 – 
19:00 

 
Družinovky: 

16:00 - 17:30 Kosatky 

17:00 – 18:30 Myšičky 
18:00 – 19:30 Mušketýři  


