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Krátké ohlédnutí 

Milé děti, když jsem byl zase jednou požádán, abych napsal ohlédnutí za uplynulým 

(nejen) půlrokem, štěstím jsem povyskočil. Možná vás to zarazí, ale je to naprosto 
logické. Protože já si nejen užiji spoustu zábavy na výpravách samotných, ale teď si na 

ně dokonce MÁM zavzpomínat a podělit se s vámi o svůj názor na ně. Tak tedy: po 
zářijní trojjedinndenní výpravě ven, jsme na konci října vyrazili do krásného Adršpašsko-

teplicka, kde jsme obdivovali prazvláštně vytvarované skály či prolézali řopíky 
diskutujíce při tom o tom, jak by se dala situace roku 1939 co nejlépe vyřešit. V 

listopadu jsme strávili sobotu hrami ve stromovce a kuželkovanou a v prosinci jsme jeli 

tradičně na Vánočku, kterou jste si doufám nikdo neužil, páč jsem tam já nebyl. V lednu 
se někteří odvážlivci rozhodli jet do takovýho toho pohoří na jih od Prahy, víte co 

myslím. Na počátku února jsme vyšplhali na naší památnou horu, kde údajně zemřel 
prapapa Čech (R.I.P. -> Říp, hehe), a rovněž hledali vraha (vražedkyni) nebohého Oty 

Strakonického. A již je tomu sedmnáct dní, kdy jste se (bohužel? ;)) neutopili v 
Aquaparku. A co nás čeká? No v nejbližší budoucnosti pozvete své staré kmety, aby se 

taky trochu prošli, a v květnu a červnu vás čekají krásné slunné výpravy ven. A 
samozřejmě, pak tábor. Tak vám přeji přežití té hrozné školy, s čím se vám oddíl snaží 

aktivně pomáhat ;). 

Bye 

Kilián 

Výprava s rodiči do Veltrus 13. 4. 2019 

Rok se s rokem sešel a my se opět vydáme na společnou výpravu a to do krásného 
Veltruského parku. Těšte se! 

Sraz: 8:40, Praha – Podbaba 
 

S sebou: OV, jídlo (oběd + svačiny) a pití, drobná svačina pro případné hladové 

vedoucí, nejsou-li schopni nejmladší členi vaší rodiny samostatné chůze, pak kočárek a 
samozřejmě nějakou tu dobrou náladu, ať na to nejsme sami… 

Návrat: 16:07, Praha – Podbaba 

občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 66 

duben 2019 
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Čím víc vás bude, tím líp, tak všichni jeďte! Pokud to z naprosto neodkladných důvodů 
nelze, omluvte se co nejdříve mně nebo jí. Neomluvená nepřítomnost je nepřípustná! 

Prosím dejte do pátku vědět, kolik členů rodiny (včetně dětí) na výpravu 
pojede! Děkujeme. 

Falbala (775 191 115) a Kilián (722 600 642) 
 

JAVORNICE VOLÁ… (Informace pro rodiče):   
 

 TERMÍN  ◼ Kokosáci, Tučňáci   29. 6. - 20. 7. 2019 

                     ◼ Kosatky                                 6. 7. – 20. 7. 2019  

 

 V sobotu 13. 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 (Kokosáci, 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      Michalovi 019 

 Kroneislovi    005    Míčkovi    010    Ďoubalovi   015   

 Dynybylovi    006    Hromasovi  011    Novákovi    016   

 Bernardovi    007    Čiberovi  012    Chládkovi   017   

 

Prosíme, zaplaťte do 31. května!   

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 7. června 2019. 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 

4. 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  

http://www.sirius.webzdarma.cz/
http://www.sirius.webzdarma.cz/

