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Brdy 
Letošní Brdy se nám velmi vyvedly. Tento rok připravoval Brdy náš oddíl. Měli 

jsme sbírat obrázky Willyho Foga, Romy, Barnabáše a Čika, protože Willy Fog a 
jeho druzi chtěli překonat Himálaje. K tomu potřebovali pomoc od místních 

domorodců, kteří spolupracují jen s těmi, které znají. Od nich jsme sbírali ruce, 
nohy, tělo a nakonec jsme z toho skládali osoby co nejpodobnější Willymu Fogovi 

a jeho druhům. Náš oddíl byl rozdělen na dvě skupinky  

- Chuck Norris a Kosatky 
- Platýsowé a Myšičky (bylo nás jen šest) 

Naše skupinka to vyhrála, ale myslím, že si to užili i všichni ostatní a že se nám 
to všem líbilo.  

Markéta B. 

22. 2. 2015 slaví náš oddíl 19 let 
 

Již je tomu 19 let, co oddíl Sirius povstal z podhoubí, které bylo tvořeno už 

během minulého režimu. Tento „nejubilejní“ rok budeme slavit spolu se všemi 
členy na březnové oddílovce. Každá družinka si připraví scénku o činnosti oddílu 

a malý dárek. Pokud by i rodiče chtěli oddílu věnovat nějaký vtipný dárek, 
nebudeme se bránit, zvláště bude-li ve sladkém, slaném či tekutém stavu. Na 

dárky a celou oslavu se už teď těšíme (hlavně vedení). 

O půl roku starší, moudřejší, veselejší… 
 

Toto pololetí bylo pro oddíl velkým požehnáním. Moc děkujeme všem, kdo jste se 
akcí účastnili a pomáhali nám vytvářet radostnou a přátelskou atmosféru. Veselé 

Kosatky, uličnické Myšičky, rozumní Platýsowé, krásná Béčka, roztomilí a vtipní 
Vojta s Péťou a nakonec my starší generace – každý má v oddíle svou 

občasník 

turistického oddílu 
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nezastupitelnou úlohu. Děkujeme také rodičům, neboť bez jejich vstřícnosti by se 
těžko pracovalo a hlavně špatně blblo. Děti dělají velké pokroky v oddílových 

naučnostech (morseovky, uzle atd), kterým se pilně učí na družinovkách i 
výpravách. Svoji dobrou náladou si pomáhají navzájem zvládat nesnáze těžkých 

batohů a přísných vedoucích a nám vedoucím dodávají optimismus do života. Už 
teď se těšíme na tábor, protože s takovouto partou, která se (doufám) ještě 

během druhého pololetí utuží, zvládneme nejen postavit tábor, ale také usušit 

promáčené boty v dešti, vydržet rozvařené špagety či modřínový táborák…  

Výsledky bodování  - 1. pololetí 
 
Nejprve a nejvíc musím pogratulovat Kosatkám, je vidět, že se moc snaží (zvlášť 

Majda a Tom!!!). Mám z nich radost. I Kučerovi, kteří do oddílu přišli se zpožděním, 
směle ostatní dohání. Zato Platýsowé by se měli trochu pochlapit a rychlý předvoj 

Kosatek a Myšiček alespoň dohnat (ale zase je hezké, že se drží (až na výjimky) 

tak pospolu…). V Myšičkách na první pohled vidíme, že Klárka má svoji partu pod 
kontrolou (moc gratuluju!) a vůbec Myšičky jsou borci. Pro všechny ostatní, kteří 

se třeba neumístili, jak by chtěli, mám dobrou zprávu: není všem dnům konec, ve 
druhém pololetí, pokud bude zdraví alespoň trochu přát, se dá všechno dohnat! 

 
Tabulka je rozdělená podle družinek. Za jménem je celkový počet bodů (docházka, 

hry, nachozené kilometry aj). V závorce jsou body získané za účast - důležité, 
neboť ukazují, jak moc přicházíme s jednotlivými dětmi do kontaktu. („Docházka“ 

má velký význam pro případnou účast na táboře, kde s jednotlivými dětmi musíme 
už mít nějakou zkušenost (týká se hlavně nováčků, ale také starších)) 

 

 Kosatky Myšičky Platýsowé 
1. Majda 124 (80)   

2. Tom 122 (80)   

3.  Klárka M. 117 (80)  

4.  Ben 115 (80)  

5.  Skřítek 114 (72)  

6.  Martin112(72) Matouš112(72)  

7. Bukaj 104 (72)   

8. Štěpánek 102 (60)   

9.   Tom 98 (70) 

10.   Kilda 95 (50) 

11. Anička 92 (60)   

12.   Muf 91 (62) 

13.   Dominik 88 (62) 

14.   Markétka 86 (62) 

15.   Veru 85 (62) 

16.  Prokop 84 (60)  

17. Vítek 83 (60)   

18. Františka 82 (60)   

19.  Maťko 80 (60)  

20. Jonáš62(36) Ondra62(36)   

21. Maruška 61 (36)   

22.   Kurýr 48 (32) 

23.  Hedvika 27 (20)  

24.   Lednáček 23 (14) 

 


