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Ahoj! 
Všechny vás vítáme po prázdninách...  

a s potěšením vám můžeme říct, že už pilně 
pracujeme na tom, aby další rok našeho oddílu 
byl alespoň tak dobrý, jako ty předchozí.  

Čekají nás zase společné schůzky, výpravy 
a další akce... I když se nám ještě hlavami honí 
vzpomínky na léto a prázdniny, září je tady  
a nezbývá, než se do něj s chutí vrhnout.  

Takže tři – dva – jedna – začínáme! 
vaše vedení - 

- Štěpán, Topič, Cyrda, Manka, Vosička, Keny, Maky 
 
 

Plán akcí na září 
             1.9. oddílovka - zahajovací schůzka 
             7.9. oddílovka 
    10.-12.9. dvoudenní výprava ven (Šelmy, Buráci) 
    11.-12.9. dvoudenní výprava ven (Kosatky) 
           14.9. družinovky 
           21.9. družinovky 
          (28.9. nejsou družinovky) 

   V případě, že přijde příliš studené počasí (to znamená v noci míň než obvyklých táborových ±10°C), 
budou minimálně Kosatky spát někde v chalupě. S průměrným spacákem, karimatkou a teplým 
spacím oblečením se opravdu není čeho bát, teploty se od některých táborových nocí příliš neliší… 
   Úplný plán akcí na celé první pololetí dostanete na příští oddílovce za týden. 

Štěpán 

Rozdělení družin od 1. září 2010 
   Podle domluvy na prvních oddílovkách se ještě může mírně změnit složení družin i časy schůzek, 
pokud však nebudou žádné změny nutné, budou družiny a časy schůzek vypadat takto: 

PÍĎALKY 
PO 18:30-20:00 h. 

(podle domluvy) 

Vedoucí: Štěpán 
Topič 

Členové: Cyrda 
Špagy 
Manka 
Šustil  
Vosička 
Keny 
Maky 
 

ŠELMY 
PO 17:00-18:30 h. 

Instruktoři: Vosička 
Keny 

Členové: Klára 
Honza 
Lukáš 
Vojta 
Falbala 
Péťa 
  

BURÁCI 
ÚT 17:30-19:00 h. 

Vedoucí: 
Instruktor: 

Cyrda 
Maky 

Členové: Michal 
Lachtan 
Kuba 
Terka 
Markétka 
Bebe 
Bára  

KOSATKY 
ÚT 16:00-17:30 h. 

Vedoucí: Manka 
Členové: Prokop 

Klárka 
Hanička 
Pavlík 
Kilda 
Tom 
Kája 
Verunka  

občasník 
turistického oddílu 
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����  www.sirius.webzdarma.cz                ���� tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Štěpán, Cyrda (fotky z tábora). Vyšlo 1. 9. 2010. 

Příspěvky na činnost ve školním roce 2010-2011 
Ani letos nezvyšujeme členské příspěvky, platí se stejně jako vloni a předloni: 

• současní členové:  300 Kč 
• případní noví členové:  400 Kč 

Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 5. října 2010 (oddílovka). Máte-li s dodržením 
termínu jakýkoliv problém, domluvte se co nejdříve se mnou! 

Štěpán 

Takový byl - tábor Javornice 2010 „Galixovo dědictví“ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Byli jsme tam… 
Určitě jste slyšeli o povodních, které o prázdninách postihly severní Čechy – okolí Liberce a 

České Lípy. Někteří z oddílových vedoucích a instruktorů proto narychlo změnili své plány a v 
pondělí 16. srpna jsme společně odjeli do Liberce. Během čtyř dnů, kdy jsme měli možnost 
pracovat v nejvíc postižených obcích (Raspenava, Frýdlant, Bílý kostel nad Nisou) jsme odvedli 
velký kus práce. Nebyl to nijak radostný pohled na 
poničené domy plné bahna, louky a zahrady zanesené 
naplaveným dřevem a věcmi z okolních domů atd., 
o to větší však byla radost všech, kterým jsme (spolu 
s dalšími skupinkami skautů, dobrovolných hasičů 
apod.) pomáhali.  

Chci proto poděkovat Topičovi, Cyrdovi a Maky 
za to, že do toho se mnou šli a vydrželi. Zvláštní 
poděkování zaslouží Maky, nejmladší z nás a 
jediná holka – málokdo by vydržel pracovat tak, 
jako ona.  

Byla to příležitost uplatnit to, co nám členství v 
oddíle dává – odolnost, vytrvalost, soudržnost, 
obětavost, schopnost postarat se nejen o sebe, ale ještě 
pomoci druhým. Jsem rád, že jsme to dokázali. Díky! 

O pomoci dobrovolníků se můžete více dočíst na www.handforhelp.cz 
Štěpán 


