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Propršený pátek a slunečná neděle
Výprava 27. - 29. 5. 2011

Květnová výprava byla v mnoha směrech neobyčejná.
Začalo to tím, že jsme v pátek večer nespali venku, ale v
klubovně. I když nám to bylo líto, tak se nedalo nic dělat,
jelikož měly být velké bouřky. Večer jsme dobře využili.
Chvilku jsme hráli fotbal a pak buď hledali Ježka v kleci,
nebo navštívili nějaký chrám v rámci Noci kostelů. 
V sobotu ráno jsme konečně vyjeli na ten „pravý“ výlet.
Vlakem jsme se dostali do Rymaně a celý den jsme pak
putovali do štěchovického kostela, kde jsme se zúčastnili
mše svaté. Po náročném dni jsme byli vděční, když jsme
se mohli utábořit. Ač celý den krápalo, při vaření večeře 
už bylo krásně.
V neděli jsme pokračovali v cestě směrem do Davle.
Obědvali jsme na úžasné chatě Bendů na Chlomku. V
Braníku, kde jsme vystoupili na zpáteční cestě, na nás
čekalo překvapení, mohli jsme si koupit výbornou
 limonádu.Myslím, že ač byla výprava velmi nabytá - šli
jsme docela dlouhou trasu, hráli mnoho her, vystřídali
mnoho míst -  prožili jsme ji dobře. 

Manka

Nejbližší akce

Výprava k Jihlavě
Dvoudenní výprava ven 17. - 19.6. 2011

U Jihlavy prý mají pěkné počasí. Nevěříte?  Tak se pojedeme podívat..

•SRAZ   v pátek 17.6. v 16:15 hod. na Dejvické za eskalátory (vlak odjíždí 17:02 z hlavního
nádraží) 

•S SEBOU   Jídlo na celou dobu,láhev s vodou,věci na spaní,pevné boty,OV,ešus+příslušenství
(liháček+ líh apod.) ,šňůra+ rebl do trojice,náhradní oblečení,100Kč na vlak 
 

•NÁVRAT   v neděli 19.6. 16:25 hod. opět na Dejvickou. Nebudeme po mši svaté.

Topič

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

občasník
turistického oddílu
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• •• •• •• • DŮLEŽITÉ, NEPŘEHLÉDNĚTE • •• •• •• •

!!! POSLEDNÍ PÁRTY !!!
Ahoooj,

všechny vás srdečně zveme na „Poslední párty“, která se bude konat po poslední oddílovce
v tomto školním roce, tedy 28. 6. 2011 od 19:00 do 20:30 v klubovně. Tato oslava bude
věnována všem členům oddílu,  kteří z něj odcházejí, nebo již v průběhu tohoto školního roku
odešli. 

I když se jedná o věc smutnou (odcházejí od nás), pokusíme se spolu s nimi vážně i nevážně
zavzpomínat na celou tu dobu, kterou s námi v oddíle prožili, a jak se patří to oslavit. Vždyť jsou
to přece pořád naši kamarádi, ne? ☺

A co s sebou? Všemožné dobrůtky, zážitky a vzpomínky (veselé historky, zajímavé fotografie
apod.)

Manka 
(za vnuknutí nápadu vděčíme panu Kodíčkovi)

PRO RODI  ČE:   Letní tábor na Javornici  
Děkujeme Vám za včasné zaplacení tábora. Letos zaplatili v termínu ÚPLNĚ VŠICHNI! Moc nás

to těší, usnadňuje nám to práci...
Také děkujeme těm z vás, kdo jste přišli v úterý 31. května na schůzku rodičů. Tentokrát byla

výměna informací opravdu oboustranná, ceníme si vaší zpětné vazby - postřehů o náročnosti
programu pro Kosatky, návrh na rozlučkovou tradici apod. Budeme rádi, když i v budoucnu za
námi přijdete se svými podněty či problémy ohledně oddílu. Můžeme tím předejít případným
nedorozuměním...

Nyní již od nás máte všechny potřebné informace o letošním táboře. Pokud jste nemohli přijít
na schůzku rodičů, nebo jste to nepokládali za důležité, zjistěte si případné chybějící údaje na
oddílových stránkách www.sirius.webzdarma.cz nebo od ostatních rodičů. V případě dotazů se
obraťte na Štěpána (604 372 148, e-mail lapacek@atlas.cz). 

Štěpán

Jezdili jsme ze všech sil... 
no a pak to prasklo

V letošním ročníku závodu „24 hodin na
koloběžce“ jsme opět ujeli přesně 204 koleček,
tedy 489,6 km. Tentokrát nám to stačilo na
sedmé místo (vloni třetí a několik let předtím
vždycky osmé). 

Velký dík patří všem, kdo na tom mají svoji
zásluhu a podpořili nás buď přímo jízdou na
koloběžce (hlavně Péťa, který s námi strávil
celou noc), nebo třeba čerstvým čajem a
bábovkou... 

I když jsme náš výkon korunovali necelou
hodinu před koncem zlomením naší hlavní
závodní koloběžky, přesto doufáme, že se ji
podaří znovu svařit (a případně i rovnou
naklonovat) a příští rok se tak opět postavíme
na start této trošku bláznivé akce. Přijdete
taky?

Celkové výsledky závodu najdete na
internetu:  www.kolobezky.zde.cz

Štěpán



Hvězdná dráha oddílu Sirius
Tento měsíc jsou

velmi těsné rozdíly.
Mezi prvním a
sedmím místem je 8
bodů. Šelmy se zdá
se snažili být u
sebe, ale Kilda jim
to překazil.. :)

Je krásně vidět,
kdo se snaží a kdo
ne. 

Cyrda

Trable pana Lojzy
Víte, co dělá panu Lojzovi problémy tentokrát? Paní Lojzová. Pan Lojza má

totiž rád pořádek. Je spokojený, když má všechno svůj řád a každý den všechno
šlape přesně podle jeho zvyklostí. Paní Lojzová ale není tak přehnaně pečlivá a
každý den udělá něco trošku jinak, což pan Lojza špatně snáší. Aby mohl lépe
porovnat, co ještě nedělá paní Lojzová každý den stejně, udělal si dvě fotografie –
jednu z úterý, druhou ze středy. Jaké věci byly ve středu v kuchyni u paní Lojzové
jinak, než v úterý? 

Své odpovědi odevzdávejte do zahájení závěrečné červnové oddílovky do
obálky v klubovně.

KVĚTEN
ŠELMY RAJČATA KOSATKY

1-2. Markétka 144 1-2. Tom 144
3. Bára 143

4. Verunka 142
5-6. Klára 138 5-6. Bebe 138

7. Kilda 136
8. Péťa 119
9. Vojta 117

10. Lukáš 114
11. Falbala 100

12. Hanička 95
13. Terka 94

14. Prokop 81
15. Lachtan 80
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