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Poděkování Willyho Foga 
 

Tak konečně zpět v Londýně a to jen díky vám, mým pomocníkům, 

bez kterých bych se na své cestě za vítězstvím neobešel. Všichni jste mi 
moc pomohli vyhrát moji sázku. Patří vám můj velký dík. Až se někdy 

opět rozhodnu podniknout nějakou cestu, tak už vím, kde hledat pomoc. 
Tady vám dávám přehled, kde se můžete podívat, jak jste velice dobří!                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná družinovka 30. 6. 2015 

Milé děti, všechny vás moc zveme na poslední družinovku, která se bude konat 

příští týden v úterý 30. června (v obvyklých hodinách). Willy Fog již dorazil do 
Londýna, a tudíž bude mít každá družinka svůj vlastní originální a volnější pro-

gram, máte se na co těšit. Zároveň připomínám, že během schůzek je nutné při-
nést již sbalené batohy a kufry na tábor, tedy pokud jste se nedomluvili jinak. 

Moc se na vás těšíme, 

Vaše Vedení 

 Platýsowé Myšičky Kosatky 

1.  Ben 348  

2.   Bos 345 

3.  Martin 344  

4.   Majda 339 

5. Tom 331   

6.  Ondra 325  

7. Dominik 322   

8.  Klárka 320  

9.   Bukaj 310 

10-11. Zaki 303  Anička 303 

12.   Štěpán 297 

13. Muffin 293   

14. Verča 285   

15.  Hřebík 280  

16.  Matouš 276  

17. Kilda 239   

18.   Anežka 223 

19. Kurýr 198   

20.   Emu 184 

21.   Ondra 174 

22.   Maruška 172 

23.  Maťko 171  

24.   Jonáš 159 

25.   Vítek 159 

26.  Hedvika 120  

občasník 

turistického oddílu 
SIRIUS 

číslo 48 

červen 2015 



  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Manka, Bebe, Péťa, Diana. Vyšlo: 22. 6. 2015 (Pepa Narozeniny). 

 

Vyhodnocení „Víčkované“ - mezidružinového souboje 
 

V naší klubovně probíhala sbírka víček od PET lahví na podporu Kristýnky 

Kačabové, trpící dětskou obrnou. Sbíráním pomáháme rodičům Kristýnky 
financovat její rehabilitace, a tím jim vykouzlíme úsměv na tváři, což je krásné! 

Troufám si říci, že jsme sbírali velmi úspěšně, avšak vítěz je jen jeden, a 
to.............. s ....... víčky.  

V závěsu jsou ........... s .......... víčky a ............. s ............ víčky.  
 

Samozřejmě, brambory mající rádi vedoucí na posledním místě s poněkud 
menším počtem víček. Ale vždyť se říká: „Mládí vpřed!“ 

Diana 

JAVORNICE VOLÁ… (nejdůležitější informace) 
 

Děkujeme za včasné dodání přihlášek a peněz, ale také za hojnou účast na 

schůzce rodičů. Pro jistotu ještě připomínáme nejdůležitější informace k táboru. 
Pokud budete mít nějaké dotazy, obracejte se nejlépe na družinové vedoucí.  

 
Příjem zavazadel:  

 Starší: úterý 30. června, 16:00 – 19:30, klubovna 
 Mladší: buď viz starší, nebo po dohodě s Mojžíšem Stupkou (skupina na 

Google Groups, mojzisek@gmail.com) 
 

Prosíme, nebalte nic navíc (1 x kufr, 1 x velký batoh zabalený jako na 
dvoudenní výpravu) a nechte co nejvíce balit děti samotné (především proto, 

aby věděly, co s sebou mají). 

 

Sraz: 
 Starší: čtvrtek 2. července, 9:00 hod., nádraží Praha-Dejvice. 
 Mladší: sobota 11. července, 9:00 hod., nádraží Praha-Dejvice. 

 

Na sebe oddílové tričko, pevné boty, s sebou pláštěnku a jídlo+pití (první 
společné jídlo bude až večeře) v malém batůžku. Při odjezdu je nutné 

nejpozději odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti s kopií kartičky 

pojišťovny (doporučujeme odevzdat dříve), a dále vyplněný a v den odjezdu 

podepsaný (datovaný) List účastníka + případné užívané léky. 

Návštěvní den: 18. 7. od 9:30 (s sebou buchty) 

Kontakt v době tábora: Manka (724 352 241) 
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