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Pomáháme Rychlým šípům 
Začalo to v září. Dostalo se nám do ruky několik výtisků šestého čísla Tam-tamu, který 

vydává chlapecký klub Rychlé šípy pro všechny děti z Druhé strany. Zároveň jsme však obdrželi 
dopis od samotných Rychlých šípů, ve kterém nás poprosily o pomoc při pátrání po osudu Jana 
Tleskače, a hlavně jeho tajemného hlavolamu - ježka v kleci. Sami totiž mají při pátrání jen 
omezené možnosti, protože je stále sledují Vontové ze Stínadel, kteří o ježka v kleci velmi stojí.  

V říjnu jsme se na pokyn Rychlých šípů vydali na výpravu ke Kutné Hoře, 
kde jsme splněním několika úkolů museli prokázat, že něco dokážeme a že 
se na nás Rychlé šípy mohou spolehnout. Bylo to jen tak tak, ale vyšlo to. 

Pak se zdálo, že se nic zvláštního neděje, ale na podzimních prázdninách 
jsme vyslechli rozhovor Vontů, ze kterého vyplynulo, že už o nás také vědí. 
Vzápětí nás Rychlé šípy požádaly o nalezení chybějících stránek Tleskačova 
deníku, které by se měly nacházet ve zvonici kostela na Budči, kam Jan 
Tleskač také chodíval zvonit. Vypravili jsme se proto na výpravu na Budeč 
a podařilo se nám tam zbytek deníku nalézt. 

Pak jsme trochu zaváhali, protože deník nikdo neprostudoval a ležel dva 
týdny u někoho doma… Ale na oddílovce se nám pak podařilo Tleskačovo 
písmo rozluštit, a podle popisu v deníku nalézt i bývalou Tleskačovu dílnu v jedné ze zahrádek na 
Ořechovce. Ve skrýši pod podlahou, která měla ukrývat jedno z Tleskačových tajemství, však 
byla jen plechovka…  

Doufejme, že si Rychlé šípy s tímto nálezem poradí a že pátrání bude moci dále pokračovat. 
Štěpán 

Nejbližší akce: 
VÁNOČKA 

dvoudenní výprava 18. – 19. prosince 2010 

Letošní vánoční výpravu strávíme na faře u P. Honzy Houkala 
v Brandýse nad Labem nedaleko Staré Boleslavi. 

• SRAZ v sobotu 18. 12. ve 14:35 hod. na Dejvické za eskalátory 

• S SEBOU OV, věci na vícedenní výpravu (spacák, karimatka, 
víčko od ešusu, lžíce, plecháček), pevná obuv, teplé oblečení, 
přezůvky, dárečky pro kamarády, trochu vánočního cukroví na 
ochutnání, jídlo (kromě sobotní večeře, která bude společná), 
20 Kč, legitimaci nebo 2 přestupní lístky, ingredience na 
bramborový salát 

• NÁVRAT v neděli 19. 12. ve 12:30 hod. zpět na Dejvickou 
(budeme po mši sv.) 

Pokud nemůžete ze ZÁVAŽNÉHO důvodu jet, 
omluvte se co nejdříve! 

Vosička 

První akce po Novém roce 
V novém kalendářním roce se poprvé sejdeme jako na začátku každého měsíce na oddílovce, 

a to v úterý 4. ledna 2011 v 17:30 hod. v klubovně. 
Štěpán 

občasník 
turistického oddílu 
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Hvězdná dráha oddílu Sirius 
Listopad byl 

takový běžný 
měsíc, s jednou 
výpravou, takže 
v bodování se 
nejvíc odrazila vaše 
účast na akcích -  a 
pak samozřejmě 
šikovnost při 
soutěžích.  

A jak jste na 
tom po připočítání 
listopadu 
v celoročním 
žebříčku? Podívejte 
se v klubovně…  

Štěpán, Cyrda 
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Toto je kopie 

šestého čísla Tam-Tamu, 
které jsme v září dostali.  
Z něj jsme se dozvěděli 

o ježku v kleci 
a Janu Tleskačovi… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme vám všem, 
rodičům i dětem,  

hezké a klidné Vánoce. 
Pán Ježíš má 
narozeniny,  

tak to s ním oslavme! 

LISTOPAD 
ŠELMY BURÁCI KOSATKY 
      1. Hanička 137 
      2. Kilda 133 

3. Klára 111       
4. Falbala 106       
   5. Bebe 101    

6. Honza 99       
      7. Verunka 93 
   8.-9. Terka 92 8.-9. Tom 92 

10. Vojta 88       
11. Péťa 85       

   12. Béďa 83    
   13.-14. Bára 75 13.-14. Klárka 75 
      15. Prokop 70 
   16. Lachtan 68    

17. Lukáš 66       


