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Historie oddílu aneb Ohlédnutí do minulosti:

Náš  oddíl  Sirius  byl  založen  22.  února  1996,  při  táboráku  na 
zimním  táboře  ve  Ktiši.  (Z  dnešních  členů  si  ale  bohužel  tuto 
slavnostní a jedinečnou událost už nikdo nemůže pamatovat.) Jeho 

kořeny však sahají ještě dál do minulosti – již 
do roku 1988, kdy se začaly konat pravidelné 
schůzky  dětí  při  kostele   svatého  Václava. 
Velkým  zlomem  byl  rok  2006,  přestěhovali 
jsme se z prostorů kostela svatého Václava do 
klubovny  ve  Studenské  ulici.  Oddíl  se  stal  samostatnějším,  ale  zároveň 
přibylo i více odpovědnosti za klubovnu. Od založení prošlo oddílem mnoho 
členů i mnoho vedoucích. Zažili jsme spoustu krásných i náročných chvil. Po 
celou dobu trvání  oddílu  ale  zůstává  jeho cílem vychovávat  a  rozvíjet  v 
dětech i vedoucích zdravý vztah nejen k sobě navzájem a celé společnosti, 
ale i k přírodě a k Bohu.

I oddílový web gratuluje!

Protože o  narozeninách  se  dávají  dárky  a  nikdo  nechce  zůstat 
pozadu, i oddílový web se připojil k zástupu gratulantů a věnoval 
oddílu novou možnost prohlížení fotek! Od února 2012 je možno 
na oddílových stránkách přejít  na internetovou fotoknihovnu na 
adrese http://fotosirius.rajce.idnes.cz/, kde si můžete prohlídnout 
fotky  z  posledních  akcí,  které  dosud  nebyly  zveřejněny  na 

oddílových stránkách. 
Aby  to  ale  nebylo  tak 
jednoduché, jak by se zdálo, 
a  všichni  členové  i  přátelé 
oslavence si mohli každý den 
při  prohlížení  fotografií 
procvičovatr  mozek,  jsou  fotky  střeženy  bájným  psem 
Cerberem, jímž je heslo „Sirius“. (Takže – aby to i Manka s 
Topičem  pochopili  –  Uživatelské  jméno:  Sirius,  Heslo: 
Sirius)
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La miene gentille prague architekty! 
  Bon anniversaire! 

Je apprendre, že vaše groupe, jež Sirius nazýváte, slaví v těchto jour své anniversaire. Pozítří 
odjíždím do Paris na slavný week-end módy, nemohu se tedy - je suis désolé - zúčastnit votre 
célébration, které, je suis sûr que, proběhnou ve velkém styl. Ráda bych však i já přispěla l´petit 
cadeau. 

Je désider proto, že každému z vás daruji nábytek či jiné vybavení v hodnotě do 80 franc, aby se 
vám lépe continuer s vašimi projet! Le entreprise IKAE připravuje na březen nouveau katalog, ze 
kterého bude vraiment joie vybírat (na jeho préparation jsem se totiž podílela je même!). 

  

Adieu, moji milí!! 

la votre aimamble Mademoiselle Giselle 

Bodování:
V minulém měsíci, jsme se zúčastnili celkem dvou výprav. První výprava byla Brdy a druhá 

pololetky v Liberci. Přínos bodů to mělo veliký. Někteří přesáhli i 150 bodů za měsíc! 
                     I. Pololetí bodování

ŠELMY KOSATKY

1. Péťa 587

2. Bára 556

3. Vojta 548

4. Verunka 544

5. Ben 544

6. Kilda 540

7. Hanička 529

8. Markétka 523

9. Bebe 449

10. Martin 448

11. Falbala 436

12. Tom 391

13. Ondra 359

14. Prokop 357

Omluva!
    Rád bych se omluvil Tomáškovi, za chybu v minulém čísle Velkého 
psa. Z nepochopitelných důvodů se nám vytratil z bodování. 
 Děkuji za pochopení. 

                                                        Cyrda

  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz
Na čísle se podíleli: Cyrda, Manka,  Vosička. Foto Cyrda. Vyšlo 21.2.2012.
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