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    Informační 

Velký pes 
 

 
JAVORNICE VOLÁ… (Informace pro rodiče):  
TERMÍN   Keltové, Tučňáci  30.6. - 21. 7. 2018  

                      Kosatky                                 6. – 21. 7. 2018  

 V sobotu 15. 7. se koná návštěvní den – udělejte si čas a přijeďte se za námi podívat! 

(Pokud opravdu nemůžete, pošlete místo sebe někoho blízkého – především ti nejmenší návštěvu 

velmi ocení!)  

CENA za tábor zůstává stejná jako vloni:  

• delší turnus 3 500 Kč (Keltové, Tučňáci)  

• kratší turnus 2 600 Kč (Kosatky)  

Zaplatit můžete bankovním převodem na oddílový účet „KČT Sirius Praha“ č. 156238058/0300. 

Prosíme, použijte variabilní symbol podle následujícího seznamu:   

  

• Bendovi   002  

• Kavenovi   003   Šmehýlovi   008   Lapáčkovi 013     Jenčkovi     018 

• Kodíčkovi   004   Stupkovi   009   Bednářovi   014  

• Kroneislovi    005   Míčkovi   010   Ďoubalovi   015  

• Dynybylovi    006   Hromasovi  011   Novákovi    016  

• Bernardovi    007   Čiberovi 012   Chládkovi   017  

 

Prosíme, zaplaťte do 5. června!  

Žádáte-li o příspěvek zaměstnavatele a ten vyžaduje fakturu, požaduje-li zaměstnavatel potvrzení 

nebo v případě jakýchkoliv jiných problémů s placením, prosím, kontaktujte Vojta 

PŘIHLÁŠKU děti dostaly dnes na schůzce nebo si ji můžete stáhnout z oddílových stránek. 

Termín odevzdání je nejpozději v úterý 15. května 2018. Nenechávejte to, prosíme, na poslední 

chvíli.  

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 5. června po oddílové schůzce, tedy od 19:05 hod v klubovně. Dostanete zde 

doporučený seznam věcí na tábor, dozvíte se, jestli a jak se bude tábor lišit od předchozích, co je 

třeba zabalit dětem na CTH atd.                                                                                                     

Moc prosíme o hojnou účast – především rodičů Tučňáků a Kosatek.  

Kontakt: Vojta 730 950 229, vojta.dynybyl@seznam.cz 

Informace k táboru vč. formulářů najdete i na oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz 

          občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

        číslo 62 

   duben 2018 
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Výprava s rodiči 14.4. na Konopiště 
Zveme vás všechny a především rodiče, sourozence a ostatní příbuzné na společnou 

výpravu na zámek Konopiště. Naše pozvání přijal otec Matúš, a pokud vše půjde podle 

plánu, čeká nás v zámeckém parku společná mše svatá. 

Sraz: 8:15 na Hlavním nádraží u pokladen (vlak Os 2523 odjíždí v 8:35) 

S sebou: oblečení podle počasí, pevné boty, jídlo a pití, lítačku (platí i pro rodiče, 

jízdenka na vlak se bude kupovat z konce Prahy), OV, oddílové třičko 

Návrat: 17:00 znovu na Hlavní nádraží (vlak Os 2550) 

 

Pokud by někdo nemohl jet, prosíme, omluvte se svým družinovým vedoucím 

 

             Vojta a Muffin 

KOLOBĚŽKY 
Přijďte se podívat, přijďte si zajezdit!  

Od pátku 18. do soboty 19. 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 ☺! 
 

Přátelé, kamarádi,                                                                                        
V minulých číslech Velkého psa jsem psala informace o na kartičkách KČT. Potřebujeme je 

mít ode všech vybrané, někteří z vás je ještě nedonesli. Prosím, abyste kartičky na 
nejbližší schůzku přinesli. Pokud jste ji ztratili, přijďte mi to říct, aby vám mohla být 
vystavena nová.  

                                                                                                            Béďa                                                                                                                                

Jak se těšíte na tábor? 
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