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To bylo nadělení... 
Na oddílovce tento měsíc jsme přišli do klubovny a čekalo nás tam velké a nepříjemné 
překvapení. 
Někdo vtrhl do prostorů naší klubovny a udělal nám tam pěkný nepořádek. Židle byly převrhlé, 
tužky vysypané, papíry na nástěnkách přetrhány.
Vyděsila jsem se a přemýšlela, co se to děje. Později jsme našli vzkaz:
Tohle nadělení je první opravdová výstraha...
Nemyslete si, že jsme si nevšimli, že jste čučeli, když jsme vysílali.
Losna se VV stejně nestane.
Byli tu Vontové. Co je ale VV a kdo je Losna? Ano, je pravda, že jsme se dvakrát pokoušeli 
zachytit světelné vysílání. Zprávu jsme nezachytili a ještě nás Vontové viděli a již ví, kdo jsme a 
kde máme své doupě. 
Během uklízení jsme se shodli na tom, že VV znamená pravděpodobně Velký Vont. Losna se jím 
tedy pravděpodobně chce stát, ale má nepřátele, kteří mu v tom chtějí zabránit. Ale jak to spolu 
souvisí a co to pro nás znamená?  
Napsali jsme RŠ, kam jsme na pololetkách ukryli Tleskačův deník. A nezapomněli jsme připsat 
ani o nepořádku, který jsme našli, ani o Losnovi. 

Manka

Nejbližší akce
VELTRUSY

jednodenní výprava 26. února 2011

Tentokrát zavítáme na sever od Prahy. podíváme se na 
zámek Veltrusy a projdeme se kolem památníku A.Dvořáka na 
Dvořákově cestě.

•SRAZ   v sobotu 26.2.v 8:35 hod. na nádraží Praha- Bubeneč. 
(Vlak jede 8:48)

•S     SEBOU   OV, jídlo a pití, oblečení a boty podle počasí, 50 Kč

•NÁVRAT   Sobota 26.2. v 18:10 hod. zpět na nádraží Praha- 
Bubeneč (vlak přijíždí v 18:07)

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

Cyrda

občasník
turistického oddílu
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Akce pro zájemce

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ
sobota 19. března 2011

Letos se koná již 40. ročník tohoto poněkud neobvyklého 
závodu (a dost možná prý ročník poslední). Soutěží se v 
kategoriích podle věku a úkol každého závodníka je v 
podstatě jednoduchý – co nejrychleji vyběhnout Zámecké 
schody, vedoucí z Malé Strany na Pražský hrad. Schodů je 
celkem 190 a těm nejrychlejším to trvá od 45 vteřin do dvou 
a půl minut (podle kategorie). Běží vždy dva závodníci 
současně – to aby se mohli cestou povzbuzovat J  

Náš oddíl se tohoto závodu v dřívějších letech párkrát 
zúčastnil, a někteří Cyrilové dokonce obsadili medailová 
místa! Zúčastnit se přitom může úplně každý, nezáleží na 
fyzické zdatnosti ani na tom, jestli pravidelně chodíte na 
nějaký sport – já jsem běžel několikrát a i když jsem nikdy 
medaili nevyhrál, vždycky to byl zážitek (hlavně pro 
diváky...).

Kdo z vás by měl zájem poměřit si své síly s dětmi z jiných pražských oddílů, přihlaste se do 
březnové oddílovky vedoucím. Domluvíme se pak na srazu a dalších podrobnostech (závod 
začíná v 9 hodin a končí před obědem).

Štěpán

Ochutnávka z pololetek



Hvězdná dráha oddílu Sirius

  
V lednu byly 2 
výpravy. Proto se 
rozdávalo dost 
bodů. Ty co tam 
byli, nebo byli na 
jedné výpravě, tak 
mají více  bodů. 
Chválím Ty, kteří 
byli na obou 
výpravách, naopak 
je vidět, že 
Honza, Lukáš a 
Klárka nebyli na 
ani jedné 
výpravě! 

Cyrda

A jak jsme si vedli v prvním pololetí?  Pokud někdo nesleduje naší Hvězdnou dráhu, tak se může 
podívat tady. 

Cyrda

1. POLOLETÍ
ŠELMY RAJČATA KOSATKY

1. Bebe 551
2. Hanička 537

3. Péťa 519
4. Kilda 514

5. Béďa 513
6. Klára 509

7.-8. Terka 484 7.-8. Tom 484
9. Lachtan 482

10. Bára 458
11. Verunka 444

12. Falbala 441
13. Prokop 429

14. Vojta 420
15. Honza 394
16. Lukáš 349

17. Klárka 254

LEDEN
ŠELMY RAJČATA KOSATKY

1. Hanička 128
2.-3. Falbala 125
2.-3. Péťa 125

4.-5. Lachtan 121
4.-5. BeBe 121

6. Klára 119
7. Kilda 115

8. Béďa 105
9. Terka 100

10.-11. Vojta 99 10.-11. Bára 99
12. Tom 92
13. Prokop 75
14. Verunka 69

15. Honza 49
16. Klárka 40

17. Lukáš 35



 NAKONEC NĚCO PRO CHYTRÉ HLAVIČKY...

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
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