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Poušť a karavany

Tento rok se tradiční hry na Brdech zúčastnili čtyři oddíly a od nás přijelo 
čtrnáct lidí. (Z čehož rovná polovina byli Kosatky.) Brdy organizoval oddíl  
Oko, který se také závěrečně umístil na prvním místě. Dále jsme přijeli my, 
Dálava a Sagita.
Na začátku se nám Oko svěřilo se svým traumatizujícím zážitkem z tábora, 
kde stále pršelo a tak jsme se pro jeho dobrý pocit všichni přesunuli na 
poušť. Z jednotlivých oddílů se tak rázem staly potulné karavany. Všichni 
jsme měli dojít na Skalku, kde sídlí obchodník a za získané body jsme od něj 
mohli koupit předměty, které se nám hodily při závěrečných hrách. Celkově 
jsme skončili na druhém místě a myslím, že vy všichni mi potvrdíte, že jsme 
letos všichni vynikající výkon.

Klára

Nejbližší akce
POLOLETKY LIBEREC

Dvoudenní výprava dovnitř 27.-29.1.2012

Už jsou zas tu. Pololetky. Letos se na ně vydáme do jedné 
základní školy v Liberci. Prý už tam i mají sníh! (kdo nevíte co 
to je, tak se to dovíte). V sobotu večer nás čeká malé 
překvapení.

•SRAZ    v pátek 27.1. v 16:45 hod. na Dejvické za 
eskalátory(vlak jede v 17:25 z Hl. nádraží)

•S     SEBOU   OV, vybavení na výpravu do chalupy (spacák, 
karimatka, ešus+ lžíci,jídlo na celou dobu, pití na cestu, teplé 
oblečení a obutí) převlečení a přezutí do tělocvičny, 200 Kč na 
vlak

•NÁVRAT   v neděli 29.1. v 17:05 hod. zpět na Dejvickou 
(budeme po  mši sv.)

Kdo nepojede, bude litovat a ještě mi napíše, že 
nejede :).

Cyrda

občasník
turistického oddílu

SIRIUS

číslo 37

leden 2012



POZVÁNKA
NA OSLAVU 16. NAROZENIN 

ODDÍLU SIRIUS
       …která se bude konat 21. 2. od 17:30 do 19:00 (a dál) v klubovně

Zveme všechny rodiče, sourozence, babičky , dědečky, kamarády a kamarádky!
Přijďte se s námi poveselit a oslavit oddílové narozeniny! Zároveň můžeme společně 
zavzpomínat na uběhlá léta a dozvědět se něco o vzniku oddílu, jeho historii či dávných prvních 
letech jeho působení.

Hvězdná dráha oddílu Sirius aneb bodování
Jak si vedete v bodování? Nevíte? No tak se podívejte jak jste na tom s porovnáním s ostatními!

Cyrda

                               ZÁŘÍ-PROSINEC

ŠELMY KOSATKY

1. Péťa 429

2. Vojta 425

3. Bára 405

4. Ben 398

5. Verunka 396

6. Kilda 395

7. Hanička 379

8. Markétka 371

9. Bebe 323

10. Martin 316

11. Falbala 304

12. Ondra 250

13. Prokop 239

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
Na čísle se podíleli:  Cyrda,Klára,Terka,Manka. Foto Cyrda. Vyšlo 17.1.2012


