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 Velký     

                             pes 
 
Ohlédnutí za únorem a březnem 
Únor a březen máme za sebou, a tak si pojďme připomenout, co se všechno stalo. Hned 
na začátku února byla oddílovka. Na ní jsme si samozřejmě četli z kroniky. Četlo se o 

pololetkách (ještě aby se četlo o ničem jiným). Když se dočetlo, tak všichni natěšení utíkali 
domů se připravit na výpravu do tělocvičny, která nás čekala hned o víkendu. Výprava 

začala,kde jinde než u eskalátorů. Ubytování bylo hned naproti hokejového stadionu. 
Takže všichni se při večeři koukali na utkaní Bílý proti Zeleným. Musím říct, že to bylo 

velmi napínavé. Druhý den byl celodeňák po okolí Jihlavy. Moc jsem si ho užil, protože 

každý přece chce chodit bahnem a přijít až za šera.       Večer byla nechvalně proslulá opičí 

dráha. Kde asi všichni víme, co se stalo. (…) Schůzky potom probíhaly jako vždy. Po pár 

schůzkách byla výprava po Praze. Všem pěti skupinkám se podařilo sehnat jed (hahaha) 

pro zlé lidi. Když jsme se všichni sešli na Havelském náměstí, vyšli jsme směr hostina na 
Střeleckém ostrově. Přivítal nás král s dvořany, dali nám kofolu a brambůrky. A my jsme 

je za to otrávili (nedělejte doma). Po zdařeném atentátu jsme šli zpátky ke klubovně a 
potom domů. Poté jsme na schůzce měli ochutnávku potravin. Doufám, že jste si všichni 

užili tento skvělý čas. Já teda hodně. Přeji nám, abyste si užívali další chvíle v oddíle! 
 

Bos 
Moc si potom toho moc nepamatuji. Jediné, co si zhruba pamatuju je, jak mě záchranka 

vezla do nemocnice a tam mi tu ruku potom, nějak ani nevím jak, narovnali. Když nás 
propustili tak jsme se taxíkem přesunuli k tělocvičně, kde si mě převzali rodiče a odvezli 

domů. 
 

Struny znovu zadrnčí…ale kde? Zvuk, který se line údolím, mě táhne neznámo kam. 
Ta melodie zní povědomě, ale myslím, že ji neznám. Musím najít toho kytaristu. Tóny zní 

čím dál hlasitěji, ale nikoho nevidím. Všude jsou jen louky, kopce a v dálce pobřeží. 

Šplouchání vln se mísí s línými tóny kytary a já jsem jako v transu, nebo možná ve snu. 
Pokračuji po kamenité cestičce, která vede na kopec. Cesta je lemovaná vřesy a já se 

náhle cítím jako Katrin z Větrné hůrky, hledající uprchlého Heathcliffa. Když vystoupím 
na kopec, nemusím se už dlouho rozhlížet. Tmavé vlasy, modré oči, černá mikina s 

ustřiženou tkaničkou…je to on. Už je to dlouho…ale ty oči bych poznala kdekoliv. 
Dohraje, vzhlédne, a já mu padnu si do náručí.           Emu 

 

 
 

                         Rozklikněte si…                 
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JAVORNICE VOLÁ… (Informace pro rodiče):   
 

 TERMÍN  ◼ Špunti, Hobiti, Ježci              2. 7. - 23. 7. 2022 

                     ◼ Kosatky                                 9. 7. - 23. 7. 2022  

 

 V sobotu 16. 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 3 800 Kč (Špunti, Hobiti, Ježci)   

• kratší turnus 2 900 Kč (Kosatky)  

• Kokosáci 2800 Kč 

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

156238058/0300.     

 

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 

Verču.  

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

stránek. Termín odevzdání je nejpozději v úterý 31. května 2022. Nenechávejte to, 

prosíme, na poslední chvíli.   

 POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI je potvrzení dětského lékaře o 

zdravotním stavu dítěte, platí 2 roky 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 7. 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 Ježků a Kosatek.   

 Kontakt: Hanka (Muffin) 720 428 851, siriusoddil@gmail.com  

 

Informace k táboru vč. formulářů najdete i na oddílových stránkách 

www.sirius.webzdarma.cz  
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