
  Předvánoční  
Velký pes 
 

Ohlédnutí za podzimní dobou 
 

Věřte tomu nebo ne, už jsou za námi tři měsíce oddílu (a školy), které jsme si 

všichni (většina z nás) velmi užili. V září jsme kromě dvou oddílovek strávili čas 
s  kamarády ostatními členy oddílu i na dvoudenní (či pro Kosatky jednodenní) 

výpravě... V druhém říjnovém týdnu jsme vyrazili na 
jednodenní výpravu, na které nám sice nepřálo počasí, ale 

zato jsme si (někteří) velmi pochutnali na (doufám) 

jedlých kaštanech. O podzimních prázdninách na konci 
října jsme stavěli železnice a mrzli (ach, proč jsem jen 

neposlechl matku, když mi říkala, abych si vzal šálu). A 
určitě si velmi živě pamatujete skvělou (sic výškou teploty 

podobnou minulým výpravám) výpravu do akvaparku 
(jsme Češi, takže žádné Q) konanou 26. dne měsíce 

minulého. Také se mnozí z nás jistě účastnili skvělých, 
úžasných a nejlepších pěveckých setkání, z kterých jste si 

jistě odnesli mnoho důležitých a užitečných poznatků 
(pochlebování světem vládne). Myslím, že jsme toho zažili 

mnoho pěkného (nebo aspoň přežitelného) a vhlédnuvše do budoucnosti se jistě 
všichni těšíme na Vánočku. 
P.S. NRNLXSLWVN, AZ GBSOV XOZMPB NR KOZGR SILAMV NZOL, GZP NR MVAZKLNVMGV 

MZ EZMLXPF MVXL KIRMVHG. 

 

Kilián 

 

Vánoční výprava (17. – 18. 12. 2016) 
 

Aneb Vánočka mezi paneláky, v metru a v Prokopském údolí. Co nás čeká? 

V rámci procházky budeme zdobit stromeček pro zvířátka, večer si společně 
připravíme salát a možná ulovíme i nějakou rybu. Pokud budeme hodní, tak 

možná přijde předvánoční Ježíšek. 
  

Sraz: 17. 12. v 12:10 na Dejvické u Ječmínka (12:14 jede metro) 
S Sebou: spacák, karimatka, teplé oblečení na ven, pyžamo, přezůvky, pevné 

boty, svačina, hygienické potřeby, OV, křížaly, sušené ovoce, popř. všechno, čím 
bychom mohli ozdobit stromeček pro zvířátka, malou ochutnávku cukroví, dáreček 

pokud možno pro každého z družiny (nemusí jít o nic drahého!), vařené a 
předkrájené ingredience na bramborový salát (po dohodě se svoji družinou), 

Lítačka a 50 Kč (na ubytování a nedělní snídani) 
Návrat: 18. 12. v 12.05 opět na Dejvické u Ječmínka 

Manka a Dominik 

občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 56 

prosinec 2016 



  www.sirius.webzdarma.cz                 tom.sirius@centrum.cz 
Na čísle se podíleli: Muffin, Veru, Manka, Kilda, Bára. Vyšlo. 6. 12. 2016. 

 

Úvodní slovo pro nováčky 
 
Letos k nám do oddílu přišel poměrně velký počet nováčků, za které jsme velice 

rádi!!! Aby se ale mohli stát právoplatnými členy oddílu, je potřeba splnit základní 

dovednosti, které jsou sepsány v tzv. Nováčkovské zkoušce. Tato zkouška 

"testuje", co všechno se naši nováčci za celý rok měli šanci naučit. Zdánlivě lehké 

úkoly napsané na žlutém kousku papíru ale nejsou vůbec tak jednoduché. Držme 

proto našim milým malým kamarádům palce, abychom se s nimi příští rok po 

táboře mohli setkat jako s pravoplatnými členy oddílu v červeném tričku:). 

 

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, prosím obraťte se na Vojtu (730950229).  

Víčka 2017 – holky x kluci 
 

Jako každý rok i tento budeme sbírat víčka. Můžete je nosit do klubovny v průběhu 
celého roku. Opět to bude sbírací boj holky proti klukům. Tak se snažte. 

 

Plán akcí na leden a únor 
 

 

LEDEN 2016 
 3. 1. oddílovka - mše svatá (zveme i rodiče) 

 10. 1. družinovky 
 14. 1. Brdy  

 17. 1. družinovky 
 24. 1. družinovky 

        27. – 29.1 pololetní prázdniny 
31. 1. družinovky 

 

ÚNOR  
 7. 2. schůzka není- jarní prazdniny 

 14. 2. oddílovka 
 21. 2. družinovky 

 28. 2. družinovky 
 

  

 
 
 

Rezervujte si 13.5.2017 
v sobotu celý den, 

abyste nezmeškali svatbu... 
Jste všichni srdečně zváni!!! 

 

 

 

Všechny rodiče, 
sourozence, kamarády 

srdečně zveme na 
společnou mši svatou 

v 17:30 ke svatému 
Gothardu v Bubenči 

v rámci oddílové 
schůzky, kterou 

zahájíme nový rok 2017 
(sejdeme se až u 

kostela).  


