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Velký  

   pes 

 
OHLÉDNUTÍ ZA LEDNOVOU VÝPRAVOU… 
Už je to nějaký pátek, kdy jsme byli na výpravě. Pamatujete si na ni dobře? 
Pokud si nemůžete vzpomenout ani kam jsme šli, tak já vás nebudu napínat. Šli 

jsme do Komárova a byly to přeci pololetky! 
Opravdu byl to pátek, kdy jsme se sešli za eskalátory, abychom vyrazili směr 

Hořovice. V Hořovicích jsme dlouho neotáleli a nastoupili do autobusu. Oddíl 

vystoupil až v Komárově, kde našel sokolovnu a tam se zabydlel. 
Mlhavým jitrem začala sobota a pro nás i celodenní výprava. Sotva jsme vyšli ze 

sokolovny, začala se cesta měnit z upraveného chodníku na klikatící cestičku, jež 
se ztrácela v hustých borech nebo kdesi v polích. Cestu lemovaly křoviska a 

houštiny, přes které bylo možno vidět neosetá pole. Postupně se objevovaly 
letité smrky a cesta začala stoupat. Když už byl vrcholek skoro na dosah, uzřeli 

jsme rozvaliny hradu Valdek. Nad ruinami se tyčila ještě zachovalá věž, která 
dohlížela na postupný rozpad hradu. Poblíž hradu si oddíl zahrál několik her a 

zase sešel dolů do údolí. Cestou nazpátek nás vyčenichal černý pes. Měl nás 
stále na stopkách, takže poslední úsek výletu jsme se snažili odehnat potulného 

psa. Nakonec jsme museli vklouzávat do sokolovny po skupinkách, jen abychom 
unikli tomuto pejskovi. 

Večer jsme si zahráli nějaké hry v tělocvičně, poté následoval zasloužený 
odpočinek a spánek, který byl překlenutím soboty a neděle. Ráno jsme šli na mši 

svatou do Hořovic. Později jsme nastoupili do vlaku a v Praze jsme se radostně 

shledali s rodiči, kterým jsme mohli říci, co všechno jsme zažili… 
Maťko 

 

Zaheslované fotky na FOTORAJČETI a GDPR zákon 
Přátelé, v nedávné době náš oddíl zahesloval většinu alb z oddílových akcí 
v souvislosti s blížícím se nařízením o ochraně osobních údajů (zkr. GDPR). 

Potřebné údaje k přístupu vám budou poslány mailem. Zároveň se připomínáme, 

že připravujeme informační list ohledně zpracování osobních údajů vašich dětí.
         

          Falbala 
 

Oddílové novinky… 
Vzhledem k tomu, že se nám z Manky a Adama stali rodiče Františky, budou 

z oddílu odcházet. A k nim se na tento půlrok přidá i Bára, která odjela na 
zkušenou do Německa. Omluvy ze schůzek Keltů tudíž, prosíme, posílejte Vojtovi 

nebo Péťovi.  

Chceme Mance a Adamovi moc poděkovat za veškerou péči a trpělivost při 
vedení oddílu!!! 

Bára  

občasník 

turistického oddílu 

SIRIUS 

číslo 61 

únor 2018 
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Bodování za uplynulý půlrok… 
 

 von Buřtoun Widlouni Plaví von Celler Pilouni von Kejda 

1.-2. Motýl (530)   Veverka (530) 

3.    Bos (523) 

4.-5. Ben (512)  Andrejka (512)  

6.-7. Matěj (503) Skřítek(503)   

8.   Matouš (502)  

9.    Sparťan (497) 

10.    Majda (485) 

11.   Vítek (484)  

12.   Bukaj (475)  

13.    Barunka L. (463) 

14.  Emu (461)   

15.  Helča (458)   

16. Delfínek(456)    

17. Vojta (451)    

18.   Pištělka (444)  

19.  Hřebík (440)   

20. Maťko (438)    

21.   Barča (421)  

22.   Jonáš (414)  

23.  Marek (387)   

24.  Zuzka (379)   

25.    Klárka (369) 

26.  Kýta (332)   

27.    Krokodýl (270) 

 
Zasmějme se společně… 
 

Povídají si dvě sousedky: „Budeme se teď stěhovat do krásného prostředí.“ 
„My také budeme v klidnějším.“  
„Opravdu? Vy se také stěhujete?“ 
„Ne, my zůstáváme.“ 

 
Pračlověk vyčítá svému synu známky na vysvědčení: „Tu trojku z lovu chápu, jsi malý, ale jak 
můžeš mít čtyřku z dějepisu, když to má jen jednu stranu!“ 

 
  Pepíček volá radostně na tatínka:                                                      
     „Tati, já už umím psát!“ 
     „A co jsi napsal?“ 
     „To nevím, ještě neumím číst! 
 

 
Lezou dva trempi po horách a jeden říká: "Už vůbec 
necejtím nohy!" 
Druhej na to jen otráveně podotkne: "Tak si čuchni k 
mejm!" 


