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Detektivní pátrání na Brdech 
Je polovina ledna a my už máme za sebou první 

letošní výpravu - tradiční mezioddílovou hru na 
Brdech, letos připravenou Dálavou. Konkurence byla 
velká, proti nám stály čtyři další oddíly. I když za náš 
oddíl vás přijelo bojovat jen devět, přesto jsme jako 
jediní vytvořili dvě skupinky a měli tak větší šanci na 
výhru.  

Naším úkolem tentokrát bylo vyřešit postupně pět 
detektivních případů. Za každý z nich jsme získali 
několik důležitých informací o šestici zločinců, po 
kterých již dlouho marně pátrá policie. Cílem pak 
bylo sestavit z těchto informací správné popisy 
jednotlivých zločinců – odkud jsou, kde bydlí, jaké 
zločiny páchají, jaké je jejich oblíbené pití apod. 
Nezáleželo tedy na znalostech a dovednostech (to 
bychom asi dopadli poněkud hůře), ale na logickém 
myšlení a důvtipu – a v tom jste naštěstí odjakživa 
docela dobří ☺   

Nakonec se sice ukázalo, že to docela pálí i ostatním oddílům, a tak se o vyhlášenou odměnu 
podělilo všech šest pátracích skupin, ale to nic nemění na tom, že si všichni, kdo jste tam byli, 
zasloužíte pochvalu… 

Štěpán 
 

Nejbližší akce: 

POLOLETNÍ VÝPRAVA NA ŽĎÁRSKO 
dvoudenní výprava 28. – 30. ledna 2011 

Protože jsou letos pololetní prázdniny spojené s jarními prázdninami Prahy 6 – 10, pojedeme 
na tradiční pololetní výpravu již o týden dřív. O tělocvičnu ale nepřijdete… 

• SRAZ v pátek 28. 1. v 15:30 hod. na Dejvické za eskalátory (vlak jede 16:02 z Hl.n. směr Brno) 

• S SEBOU OV, věci na normální výpravu dovnitř (spacák, karimatka, hygipotřeby) a navíc 
ešus+lžíci+plecháček+liháček, jídlo na celou 
dobu, teplé oblečení, pevnou nepromokavou 
obuv, převlečení a přezutí do tělocvičny, 
150 Kč na vlak (ubytování a zbytek dopravy 
zaplatíme z grantu od Magistrátu), 
tramvajenku nebo 2 přestupní lístky (do 10 let 
stačí průkazka na prokázání věku) 

• NÁVRAT v neděli 30. 1. v 16:15 hod. zpět 
na Dejvickou (budeme po mši sv.) 

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

Topič 

občasník 
turistického oddílu 
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Průkazky a podpisy 
Jako každý rok, i letos musíme odevzdat na ústředí KČT seznam našich členů 

s podpisy. Prosím proto všechny rodiče, aby přišli na sraz či návrat z pololetní 
výpravy, příp. před či po únorové oddílovce ke klubovně a věnovali mi svůj podpis. 

Zároveň prosím všechny členy oddílu, kteří mají průkazku KČT, aby ji 
doma našli a vzali si ji na výpravu nebo na oddílovku, abych jim prodloužil 
její platnost na další rok. 

Štěpán  
 
 
 

Hvězdná dráha oddílu Sirius 
V prosinci 

nebylo příliš mnoho 
schůzek ani jiných 
akcí, a tak ani vaše 
bodové zisky nejsou 
příliš veliké.  

A kdo z vás na 
některé z akcí 
nebyl, má bodů 
ještě méně… 

Zato letošní 
leden bude na body 
bohatý, jsou v něm 
hned dvě výpravy a 
spousta schůzek, to 
možná budou padat 
rekordy - těšte se! 

 
Štěpán, Cyrda 

 

Nádech a výdech, plantážníci!Nádech a výdech, plantážníci!Nádech a výdech, plantážníci!Nádech a výdech, plantážníci!    
Neračte se děsit, vážení, nebude teď žádná rozcvička… Jen jsem 

vám chtěl říct, že se zdá, že letošní zima si potřebuje trošku 

oddechnout, než se pustí do své druhé poloviny. No a tak si stejně tak 

udělejte nádech a výdech i vy, plantážnici, a do druhého pololetí se 

zase pusťte v plné síle a hlavně ve formě!  

Mirek mi totiž říkal, že to prý v poslední době vypadalo, že někteří 

z vás takzvaně „melou z posledního“ a nezvládají ani ty základní věci, 

které se v každém dobrém oddíle (i v tom vašem) pokládají za 

samozřejmost – že se k sobě nechováte nepřátelsky, že omlouváte 

svoji neúčast včas a jen z opravdu vážných důvodů, že netaháte na akce oddílu mobily 

a empétrojky, že máte vždycky s sebou osobní věci a oddílové tričko, protože se za 

svůj oddíl nestydíte…  

Jo a Červenáček zaslechl, že vaše vedení se taky nadechuje a že už nebude 

porušování těchle věcí jen tak blahosklonně přehlížet… Tak himbajs šůviks, plantážníci 

pozor, asi bude přituhovat, a nejen zimou! 

zdraví vás váš Rychlonožka 
 

PROSINEC 
ŠELMY BURÁCI KOSATKY 
      1.-2. Hanička 80 
      1.-2. Tom 80 
   3. Bebe 77    
   4. Béďa 76    

5.-7. Vojta 70       
5.-7. Péťa 70       

      5.-7. Verunka 70 
8. Klára 62       
9. Lukáš 60       
      10. Prokop 59 
   11. Lachtan 55    

12. Falbala 52       
   13. Bára 49    
      14. Kilda 42 

15.-16. Honza 40       
   15.-16. Terka 40    
      17. Klárka 34 


