
Velký pes 
 

 

Ohlédnutí za pololetím 
 

Půl roku je za námi a to znamená, že přichází další díl ze série Kiliánovy ohledy 
do minulosti. Hurá, hurá! No, zpátky k vážným věcem. Všichni jste jistě prožili 

krásný půlrok strávený se skvělými kamarády a úžasnými vedoucími na krás-
ných, zábavných a rozhodně nenamáhavých výpravách a na vždy velmi příjem-

ných schůzkách. A samozřejmě taky se školou. Naštěstí, přes všechna úskalí, jež 

nám tato pekelná instituce přináší, se máme možnost lehce přenést díky inten-
zivnosti zážitků z námi tak milovaného oddílu. A akcí za uplynulý půlrok (skoro) 

bylo jako much (já vím, že o mouchách se mluví jako protivných a obtěžujících, 
ale jistě všichni chápete, že já to tak nemyslím…). V prvních dvou poprázdnino-

vých měsících jsme se vydali na 2 výpravy ven, jednu trojdenní (pro starší, pro 
mladší jednodenní) a druhou (sic v ne úplně příjemném počasí) jednodenní a na 

konci října jsme narukovali na stavbu železnic z Vápenného Podolu (kde jsme se 
věnovali hlavně rozčilování vedoucích (ostatně, jako vždy)). Ke konci měsíce pa-

dajícího listí (takový krásný slovní obrat, to je něco!) jsme navštívili Kladno na 
jedné z nejzbytečnějších… pardon, abych byl oblíbený, musím přece psát, co 

čtenáři chtějí: …na jedné z nejúžasnějších a nejturističtějších výprav, jejíž vodní 
hrátky nás přímo uchvátili svojí výpravovostí. Týden před Vánoci jsme navštívili 

úchvatné Prokopské údolí (a taky si rozdali nějaký dárky, či co). V půlce měsíce 
ledu (no já už jsem úplný básník, nemyslíte?) se rozhodla většina z nás naruko-

vat do posádky vesmírné lodi (úspěch těchto snah komentovat nebudu) a před 

dvěma týdny jsme navštívili Tehov nedaleko Říčan a obdivovali jsme zejména 
krásy Voděradských bučin. 
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Kilián 

20 let oddílu… 
 
Tento rok náš oddíl oslavil 20. výročí od založení. Měli jsme možnost tuto 
významnou událost na vlastní kůži pocítit a to například na návštěvním víkendu 

na táboře, který se, jak doufáme, líbil. Nikdo z dnešních členů si založení 
nepamatuje, ale známe lidi, kteří u samotného založení byli, seznámili jsme se 

s nimi totiž na „historické“ oddílové výpravě v květnu. Jistě jsou rádi, že se oddíl 
Sirius tak pěkně uchytil a má dnes kolem třiceti skvělých členů. Nám nezbývá, 

než poděkovat členům, že náš oddíl těší svou přítomností, vedoucím, za jejich 

ochotu a radost, s kterou se o oddíl starají, a rodičům a kamarádům, za skvělou 
podporu. Budeme se na všechny těšit na dalším setkání za dalších 20 let! 
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Ohlédnutí za expedicí do Brd 

 
V lednu jsme se již tradičně zúčastnili soutěže mezi oddíly, která se konala opět 

v kraji Káji Maříka. Tentokrát jsme se chtěli ukázat v nejlepším světle na cvičišti 

pro kosmonauty, abychom pak mohli letět do vesmíru. Což se nám do jisté míry 
povedlo. Ač se jednalo o akci dobrovolnou, tak se nás sešlo tolik, že jsme mohli 

vytvořit dva soutěžní týmy. Což bylo pro mě milé překvapení. Zároveň nás 
povzbuzovalo krásné počasí, jenž nás provázelo celým dnem. Celkově byla 

výprava moc pěkná a všichni si ji zajisté náležitě užili, nicméně co by možná 
chtělo zlepšit, je umístění, že? Pevně věřím, že příští rok navážeme na úspěchy 

z let minulých.   
Péťa 

 
 

 

Bodování za uplynulý půlrok 
  

 

 Kosatky Tučňáci Keltové 

1.   Sparťan      467 

2.   Skřítek       450           

3.   Anička        415                       

4. Motýlek        413   

5.   Majda        407,5 

6.   Ben           407 

7.-8. Veverka       403  Pištělka      403             

9.  Bukaj        397  

10.  Bos           393     

11.  Vítek         388  

12.  Emu          385  

13. Klárka          377   

14.-15. Jonáš           361  Hřebík         361 

16.  Krokodýl    360  

17. Maťěj L.       350   

18. Bára č.         348   

19. Andrejka           

20.   Matouš        344 

21. Kryštof         331   

22.  Delfínek      330  

23.  Zuzka        306  

24.  Maruška        264  

25. František       221   

26.  Matěj B.         218  

    
 

 


