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Zpráva pro nováčky 

 
Čas pohody, klidu a míru skončil a přišlo děsivé, stresuplné, přetěžké období (jehož 

název mohou vyslovit snad jen naši vytrvalí mučitelé – učitelé), školní rok. Ale 

protože se zlem chodí i zlo na druhou (tedy dobro), po měsíci a půl nečinnosti, 
nudy a naprosté osamělosti, můžem opět navštěvovat náš milovaný, úžasný, 

přenádherný oddíl. Vítám tu vřele dvě nové tváře, opravdu jenom tváře, protože 
na jména mám špatnou paměť a empiricky předpokládám, že do měsíce naprosto 

zapadnou do našeho kolektivu (zlobením, nechápáním, otravováním vedoucích 
atd.). Mohou se těšit na každoúterní schůzky, na které si pravidelně budou 

zapomínat oddílové tričko, výpravy, na nichž budou jíst svůj skvělý chleba se 
salámem, nebo prostě začnou jednoduše žebrat u někoho, kdo má toasty, placky, 

řízky… A pokud zvládnou přežít všechny tyto výpravy, na které se budou těšit jako 
já (to znamená táááákhle moc), dočkají se úžasného vyvrcholení – dvoutýdenního 

tábora, odkud budou odcházet plni nadšení, které bude zastíněno pouze 
nezměrnou únavou v jejich obličeji. V našem úžasném společenství si každý 

nováček rychle najde svého nejlepšího kamaráda, s kterým se sice, až vyroste, do 
krve pohádá a nebude s ním půl roku mluvit, ale do té doby si budete sdělovat 

vše, i vaše nejtajnější tajemství, které sice pak ten druhý použije proti vám, ale 

s tím jste přece měli počítat… A samozřejmě se seznamte s kopou milých 
vedoucích, kteří vám vždy s ochotou pomůžou a poradí, kdykoli to budete 

potřebovat (jo, až na Kiliána, toho se radši neptejte, ten by vám stejně neporadil, 
on je to takový budižkničemu). 
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Na čísle se podíleli: Verunka, Muffin, Kilián, Manka. Vyšlo. 12. 9. 2017. 

Praktické informace: 
 

Informace k činnosti oddílu můžete sledovat na oddílových stránkách 

(www.sirius.webzdarma.cz). Připomínáme, že výběry fotografií z oddílových 
akcí se nacházejí na internetovém serveru http://fotosirius.rajce.idnes.cz/.  

Placení příspěvků a zálohy na výpravy 
 

Samotné příspěvky na činnost oddílu ve školním roce 2017 - 2018 zůstávají stejné 
jako minulý rok. Ale jelikož s pořádáním výprav je spojena celá řada výdajů ještě 

před jejich začátkem, budeme tentokrát spolu s příspěvky vybírat i tzv. zálohu na 
výpravy, která bude činit 1000 Kč. Z této částky a s podporou grantů budou 

hrazeny výpravy pro tento školní rok. Pro jednotlivé členy tedy výše příspěvku a 
zálohy činí: 

 
• Kosatky, Tučňáci, Keltové, Platýsowé: 1300 Kč 

• nováčci (po odevzdání přihlášky): 1400 Kč 
 

Prosíme o zaplacení příspěvků i zálohy na účet: 2175459023/0800 do 17. října 

2017 (do poznámky, prosím, připište příjmení a počet dětí). Pokud byste měl 
někdo s placením do tohoto termínu problém, informujte, prosím, Vojtu. Případní 

nováčci hradí příspěvek a zálohu až po odevzdání přihlášky (tedy pokud si jsou 
jisti, že do oddílu chodit budou). 

Družiny na další rok 
 

Družinka Kosatky Tučňáci Keltové 

Družinoví 

vedoucí 

Béďa: 605 417 057 

 (informace pro nováčky) 

 

Falbala: 775 191 115 

 

Barča: 607 815 672 

 

Platýsowé Verunka Ještěrka 
Tom 

 

Kilián 
Muffin 

Dominik 

Členové Kryštof 

Veverka 

Motýlek 
Barča Č. 

Andrejka 
Barča L. 

 

Bos 

Emu 

Krokodýl 
Vítek H. 

Delfínek 
Zuzka 

Jonáš 
Matěj 

Ben 

Ondra 

Matouš 
Klárka 

Martin 
Hřebík 

Majda 
Anežka 

Bukaj 
Maťko 

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 (do prosince) 

Péťa: 722 803 366  

        Vojta: 730 950 229 

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

