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Předvánoční 

Velký  
 pes 

 
KRÁTKÉ (NEBO SPÍŠE DLOUHÉ) OHLÉDNUTÍ… 
 
Výprava do aquaparku nás zanechala plné zážitků (a pokud jste nenalezli svého 
nejlepšího kamaráda, vězte, že 13,5 % ztráty jsou povoleny), a tak by mne 
zajímalo, kdo z vás si vzpomene, jaká byla poslední pořádná výprava. Dám vám 
tři vteřiny. 3…2…1…. Nevzpomněli jste si? Vždyť to byly Podzimky! Až přestanete 
mlátit hlavou do zdi, proč máte tak děravou paměť, pokusím se vám tuto skvělou 
výpravu trochu připomenout.      Den první jsme strávili cestou (a když jsme se 
měli nacpat do autobusu, který byl leda tak pro řidiče a jeho rodinu, byli jsme 
příjemně překvapeni, že nikdo nemusel utíkat vzadu (ačkoliv někteří vedoucí 
pouze bezvládně vláli…)) a když jsme dorazili ke klubovně, ve které jsme měli 
strávit Podzimky, zjistili jsme, že muž, jenž klubovnu spravuje, by potřeboval 
sekretářku, neb se mu podařilo tam ubytovat někoho jiného… Po probdělé noci 
(já vím, že jste mi říkali, abych si do tý uličky nelehal, ale stejně mi ti celonoční 
nazáchodchodníci nemuseli šlapat na ucho…) jsme se nasnídali (což se 
samozřejmě neobešlo bez rozlitého čaje) a šli ven hrát kámen-nůžky-papír-drak. 
Sice jsme se museli na radu moudrého muže, který si nepřál, aby nás zajelo 
auto, přestěhovat, ale hru jsme si stejně užili…   Poté jsme se přestěhovali do 
sokolovny (kterou vedla velmi milá a sympatická paní s originální barvou vlasů a 
bezmeznou láskou k dětem), odkud jsme se vzápětí vydali na celodenní výlet, 
který byl tak náročný, že si z něj už nic nepamatuji. A večer jsme zjistili, že 
dělání erbů je vlastně skvělá zábava (ŽE?). 
V pátek dopoledne jednotlivé skupinky testovaly své všemožné i nemožné 
fyzické skilly (nad moje chápání, a po zkoušce i nad moje síly). Odpoledne pak 
jsme se vydali po dosud nezmapované cestě (fakt tam nebyla! Musel jsem 
improvizovat!) ke krásné kapličce nad městem, odkud byl i přes nepříznivé 
počasí naprosto úchvatný výhled. Na cestě dolů jsme uviděli jedinečný přírodní 
úkaz – dvě duhy nad sebou – a já si při hře ušpinil kalhoty. 
Když jsme se v sobotu vydali na výlet, nic nenaznačovalo tomu, co nás bude 
čekat. Vlastně začal dost slibně, učinili jsme výhodnou výměnu některých děvčat 
za skvělý závin. Pak už to ale šlo z kopce. Tedy, do kopce. Nevím, jestli vedoucím 
při plánování došlo, že Boubín není zrovna nízký, že nežijeme zrovna v tropech, 
že je podzim, a že jsem si nevzal teplý ponožky! Zkrátka byla zima. A když navíc 
po výšlapu na vrchol zjistíte, že nemáte nandanou bundu, na rozsáhlé omrzliny 
už nemusíte čekat dlouho. Prostě byla zima. Snažil jsem se to ovládnout silou 
vůle, ale mojí vůli byla ještě větší zima, než mně… A pak ještě to čekání na 
nádraží…. Hrůza mluvit. 
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V neděli jsme šli na mši, která byla sice hezká, ale po předchozím dni trochu 
uspávací. Ale byla fajn, to ne že ne.  Pak jsme si posbírali batohy a šli na 
nádraží. Tam jsme se chutně (a levně!) naobědvali, obdivovali nástěnné malby a 
několik Kosatek odfouknul vítr. Po skvělém zákroku vedoucích jsme se pak 
pohodlně nechali zavézt autobusem až domů… 
Každopádně, výprava to byla super, v rámci Podzimek ji považuji za jednu 
z nejlepších a chtěl bych pogratulovat Báře a Béďovi za skvělou organizaci a 
vypořádávání se s problémy (a rovněž všem ostatním vedoucím). Díky! (Mám to 
u vás…) 

Kilián 
 

CRH 
Tento rok budete ve svém šlechtickém rodu stavět vybrané stavby – katedrálu, 
hrad, klášter a radnici a tím vylepšit městečko a ucházet se tak o královský trůn. 
 
Rody: 

Pilouni von 
Kejda 

von 
Buřtoun             

Plaví von 
Celler         

Widlouni          

Majda Maťko Pištělka Skřítek 

Klárka Ben Matouš Hřebík 

Spaťan Vojta Bukaj Marek 

Bos Delfín Vítek Zuzka 

Krokodýl Matěj Jonáš Emu 

Veverka Motýlek Barča Kryštof 

Barunka  Andrejka Helča 

 
Peníze na stavbu budete získávat za různé věci – účast na schůzkách a 
výpravách, soutěže… 
Pokud chcete vědět přesné bodování, je vyvěšené v klubovně… Na své body 
myslete a ve vlastním zájmu je připomínejte vedoucím. 

Král Sofis 
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY V ODDÍLE 
 
V tomto školním roce dochází v našem oddíle k řadě strukturních změn. Ráda 
bych vás informovala alespoň stručně o nejvýznamnější z nich. 
 
Oddíl Sirius je jedinou oficiální součástí tzv. Odboru Sirius Praha, organizační 
jednotky Klubu českých turistů (KČT). V historii oddílu byli představitelé Odboru 
současně i oddíloví vedoucí. V současné době dochází k rozdělení pravomocí a 
povinností mezi Odbor a samotný oddíl. Zatímco představitelé našeho Odboru 
ponesou především právní odpovědnost za Odbor Sirius Praha (a tedy i za oddíl), 
představitelé oddílu budou mít odpovědnost funkční a budou se zodpovídat za 
funkčnost oddílu představitelům Odboru. 
 

Dosud Od roku 2018 
Odboroví představitelé = oddíloví vedoucí  
 

Odboroví představitelé x oddíloví vedoucí 

Odbor=oddíl 
 
 
 
 
 

Odbor = právní subjekt 
Oddíl = funkční jednotka 

 
Co z této „estetické změny“ vyplívá? 
 

• Aktuální stav oddílu (finance, klubovna, reprezentace…) bude pod přímou 
kontrolou aktuálních vedoucích, kteří se orientují v situaci oddílu. 

• Oddíloví vedoucí budou mít více práce. 
• Odboroví představitelé budou mít práce méně. 
• Obměna vedoucích, případně úkolů v rámci vedení oddílu bude jednodušší 

(bez byrokratických záležitostí na úřadech). 
• Oddíloví vedoucí budou zodpovídat za jasné povinnosti v rámci oddílu 

odborovým představitelům a ne přímo „státu“. 
• Zároveň oddíloví vedoucí budou mít k dispozici odborové představitele, aby 

se s nimi poradili. 
 

Od roku 2018 

 Odbor Sirius Praha Turistický oddíl Sirius 
Kontakt: tom.sirius@centrum.cz siriusoddil@gmail.com 
Představitelé: Předseda:Vojtěch Dynybyl st. 

Jednatel: Štěpán Lapáček 
Hospodář: Adam Podojil 

Reprezentace oddílu: Falbala 
Komunikace v oddíle: Bára 
Evidence členů: Béďa 
Správce financí: Vojta 
Granty: Péťa 
Správce klubovny: Péťa 

 
 
Děkujeme odborovým představitelům, především Štěpánovi a Fidové (minulé 
hospodářce) za pomoc oddílu! 
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UPOZORNĚNÍ: ODDÍL SIRIUS HÁJÍ VAŠE PRÁVA! 
 
Vážení rodiče, 
v souvislosti s účinností (25.5.2018) nového nařízení EU o ochraně osobních 
údajů (GDPR) si Vás dovolujeme informovat, že připravujeme informační 
prospekt o způsobu, jakým budeme zpracovávat osobní údaje Vaších dětí (tzn. 
údaje z přihlášek, fotky apod.). Na začátku příštího roku Vám veškeré materiály 
poskytneme a budete tak moci vyjádřit svůj souhlas / nesouhlas se zpracováním 
těchto osobních údajů.      

           Falbala 

SLEVY SKRZ ČLENSKOU KARTIČKU 
 
Přátelé, kamarádi,  
jistě jste si všimli, že někteří z vás dostali na začátku své docházky do oddílu 
kartičku „členský průkaz KČT“. Tato kartička prokazuje nejen, že jste členy KČT, 
ale také umožňuje použít ji na některých místech jako slevovou kartičku. Abyste 
ale mohli tuto slevu dostat, musíte mít na kartičce platnou nálepku. Proto 
prosím, abyste kartičky na nejbližší schůzku přinesli, abychom vám na ně nalepili 
(dali) platné nálepky. 
 
A teď ještě něco ke slevám. Lze je uplatnit v obchodech (např. KOH-I-NOR, 
Čedok, HUDY SPORT, Neoluxor…), na turistické mapy, na ubytování v turistických 
či horských chatách, v hotelech… (např. chata Výrovka, chata Skalka, chata 
Hvězda, Sportrelax centrum Monínec, hotel Pratol…), na hradech a zámcích 
(např. Točník, Žebrák, Švihov, Litomyšl, Krakovec…) aj. Pokud byste se chtěli 
podívat na rozsah všech slev (http://www.sphere.cz/katalog, 
http://www.kct.cz/cms/eurobeds-pravidla-slevoveho-systemu) nebo se můžete 
obrátit na mě. 
Béďa 
 

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ VÝPRAVA 
(16. - 17. 12. 2017) 

Moji milí přátelé, opět po roce spolu vyrazíme na nejoblíbenější výpravu roku…na 
Vánočku!!! Všichni určitě dostaneme spoustu dárečků a taky se budeme moct 
předvánočně nadlábnout bramborového salátu☺ Takže všichni pojeďte, bude to 
super!!! 
Sraz: 16. 12. 2017 13:45 na Dejvické u eskalátorů 
S sebou: karimatku + spacák, malou svačinu a pití, přezuvky, hygienické 
potřeby, pyžamo, teplé oblečení (čepice, rukavice, šála…), opencard nebo 
průkazka o věku, cukroví, podle dohody ingredience na bramborový salát, 
ovoce (sušené) pro zvířátka, dárečky 
Návrat: 17. 12. 2017 13:00 opět na Dejvické 
 
Pokud někdo z vážného důvodu, nebudete moct jet, omluvte se Falbale! 

Falbala a Verča 
 
 


