
  

 Velký pes 
  

 

 

Uvítání do nového roku  

Milí, 

je tu opět září, měsíc, který pro mnohé z vás patří spíše do těch méně oblíbených.               

Mám-li ale být upřímný, já ho mám rád. Ptáte se proč? Ne, opravdu nejde o to, že                 

bych se rád vracel do školy (ačkoliv se mě všechny plakáty snaží skálopevně             

přesvědčit, že bych měl), že bych se těšil na kamarády (haha, na jaký taky) nebo               

snad se těšil na docházení na schůzky za vámi, ne to rozhodně ne. Jde spíše o to,                 

že s novým rokem přichází velké množství nových možností, rozhodnutí, cílů. A co            

si budeme namlouvat, rok nezačíná 1. lednem, ale 1. září, tímto tak nesnášeným             

datem. 

Další pozitivní věc na novém roce je, jak to vlastně píši pokaždé, váš milovaný              

oddíl. Tento rok máme neuvěřitelných sedm (možná osm) nováčků. Náš oddíl se tak             

rozrůstá zcela monstrózní rychlostí,    

přirovnatelnou k rychlosti světla (ano    

kdyby růst našeho oddílu letěl od Slunce       

k nám, trvalo by mu to pouze osm       

minut!!)! Kvůli nováčkům samozřejmě    

ale nechci opomíjet stálé členy, ať už       

jde o Kosatky, které již mají rok       

docházky za sebou, o Tuleně (moje      

oblíbená skupinka), o Špunty (moje     

velmi oblíbená skupinka) nebo o     

Kokosáky (no k těm se raději nebudu      

vyjadřovat). 

Tito všichni tvoří a budou tvořit      

společenství oddílu snad až do     

Soudného dne. V tom nás všechny podporují naši úžasní rodičové a rodičky, bez            

jejichž iniciativy a touhy po vašem blahu byste tu asi nikdo z vás nebyl. A ti z vás,                

kdo umí počítat, si asi všimli, že v mém výčtu lidí někdo chybí. Nebojte se,              

nezapomněl jsem, jen jsem, jak se říká, nechal nejlepší na konec. Ano, co by to               

bylo za oddíl, kdyby v něm nebyl Kilián. No uznejte, takový vtipný, pohledný a             
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šarmantní vedoucí, to je ta poslední ingredience, kterou náš oddíl potřebuje ke své             

skvělosti… A navíc je tak skromný! 

Takže bych chtěl všechny výše zmíněné opět po prázdninách přivítat, pozdravit a            

poděkovat za to, že tu jsou. Řekl bych, ať vás provází síla, ale to už je asi pasé… 

Tak na viděnou! 

Kilián 

 

 

Praktické informace:  

Informace k činnosti oddílu můžete sledovat na našich 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  

Příspěvky na činnost oddílu ve školním roce 2020 – 2021 budou fungovat na stejném              

principu jako minulý rok. Budou se skládat ze zálohy na výpravy, ze které se              

s podporou grantů financují všechny výpravy ale i jiné oddílové akce po celý tento             

školní rok, a z členských příspěvků do KČT (Klub českých turistů), pod který náš             

oddíl spadá.  

Výše těchto příspěvků bude pro všechny členy oddílu (včetně nováčků i Kokosáků)            

v tomto školním roce činit 1800Kč.  

Prosíme o jejich zaplacení na oddílový účet: 156238058/0300  

do oddílovky 6. 10. 2020 (do poznámky, prosím, připište příjmení)  

Vojta (730950229) 

Družiny na další rok  

Družinka   Kosatky   Tuleni   Nová skupina  Špunti 

Družinoví 

Vedoucí 

 

Dominik:777173471 

Kilián:722600642 

(informace pro nováčky) 

Falbala:775191115 

Veru:723853875 

Béďa:605417057 

Muffin:720428851 

Tom:732351964 
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Členové  Hanička 

Šrouby 

Áňa 

Anežka 

Jakub 

Hugo 

Julča 

 

Barunka L. 

Viky 

Tonda 

Míša 

Honza 

Amálka 

Sofča 

 

Bára Č. 

Helča 

Krokodýl 

Kýta 

Jonáš 

Matěj 

Veverka  

Andy 

Motýl 

Bos 

Vítek 

Delfín 

Emu 

Zuzka 

Schůzka  úterý 

16:00 – 17:30 

úterý 

17:15 – 18:45 

úterý 

18:00 – 19:30 

středa  

17:00 -18:30 

Oddílová 

schůzka 

každé první úterý v měsíci 17:30 – 19:00 

Omluvy ze schůzek pište, prosíme, včas svým družinovým vedoucím. 

Primárně s nimi řešte i jakékoli jiné dotazy. Děkujeme! 

 

Podpora celoroční činnosti od Prahy 6 

Městská část Praha 6 nabízí příspěvek 600 Kč na pravidelnou celoroční činnost dětí,             

které mají trvalé bydliště na Praze 6.  

Stačí se přihlásit do systému www.aktivnimesto.cz (pokud jste již žádali o příspěvek          

na tábor, použijte stávající přihlašovací údaje, v opačném případě se zaregistrujte).           

V seznamu podporovaných aktivit na Praze 6 si pak najděte “Celoroční činnost            

oddílu Sirius” a požádejte o příspěvek. Pokud Vám systém potvrdí, že Vaše žádost             

byla zpracována, můžete zaplatit na oddílových příspěvcích o 600 Kč méně (oddíl je             

dostane od Prahy 6). Pokud podporu využít nechcete nebo Vaše děti nemají trvalé             

bydliště na Praze 6, zaplaťte příspěvky v plné výši! 

S případnými dotazy se obracejte na Štěpána, který za náš odbor KČT tyto věci              

vyřizuje (kct.sirius@email.cz, 604 372 148).  

 

Pár vzpomínkových… 
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Plán Akcí - podzim 2020 

 

 

ZÁŘÍ 

8. 9. zahajovací oddílovka + promítání fotek z tábora  

15.9. družinovka 

18. - 20. 9. dvoudenní výprava ven - všechny skupiny kromě Kosatek 

19.9. jednodenní výprava - Kosatky  

22.9. družinovka 

29.9. družinovka 

 

ŘÍJEN  

6. 10.   oddílovka  

13.10.  družinovka 

20. 10. družinovky  

27.10.  družinovka 

28.10. - 1.11. vícedenní výprava do chalupy – všechny družiny dohromady 

 

LISTOPAD  

3. 11.   oddílovka 

10. 11. družinovky  

17. 11. družinovky nejsou - státní svátek  

21. 11. jednodenní výprava - všechny družiny dohromady 

24. 11. družinovky  

 

PROSINEC  

1. 12. oddílovka  

8. 12. družinovky  

12. - 13. 12. dvoudenní výprava – Vánočka - všechny družiny dohromady 

15.12. družinovka 

 

LEDEN  

5. 1.   oddílovka  

12. 1. družinovky  

19. 1. družinovky  

26. 1. družinovky  

29. - 31. 1. výprava do tělocvičny - pololetní prázdniny - všechny družiny dohromady 

 

ÚNOR  

2.2.   oddílovka 

9.2.   družinovka 

16.2. družinovka 

22.2. družinovky nejsou - jarní prázdniny  
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