
VODÁCKÝ   ZPRAVODAJ   204  

Toto   vydání   a   všechny   jeho   pozdější   změny   najdete   na:    http://oddilvodaci.cz  
 

Sdělení   rodičům:  
Vážení   rodiče   a   členové   oddílu,  

 
Za  několik  dní  končí  letní  prázdniny  a  to  mimo  jiné  znamená,  že  máme  před  sebou                

další   oddílový   rok.   Nejprve   však   dovolte   několik   vět   k   roku   uplynulému:  
Celkem  jsme  uspořádali  11  víkendových  akcí  po  celé  republice.  Letní  tábor  i             

pokračování  byly  trochu  netradičně  také  v  ČR,  nicméně  v  příštím  roce  se  velmi              
pravděpodobně   opět   v   létě   podíváme   do   zahraničí.   

Co   se   týče   vybavení   a   zázemí   oddílu,   rádi   bychom   zde   poděkovali   Toulcovu   dvoru   za   
poskytnutí  prostor  pro  schůzky.  Během  jara  a  léta  se  nám  podařilo  obměnit  vybavení  na               
výlety   na   vodu   a   jsme   tak   plně   připraveni   na   další   sezonu.   

V  nádujícím  roce  nastane  i  několik  personálních  změn.  Vzhledem  k  tomu,  že  stávající              
hospodář  naší  PS  nemůže  ve  funkci  pokračovat,  převezmu  jeho  roli  v  dalším  roce,  abychom  i                
nadále  mohli  čerpat  finanční  podporu  Magistrátu  hl.m.  Prahy  i  MŠMT,  která  nám  pomáhá              
připravovat  různorodý  program.  Spolu  se  studijními  a  pracovními  povinnostmi  to  však            
znamená,  že  na  přípravu  a  organizovaní  oddílových  akcí  nebudu  mít  tolik  času,  kolik  by  bylo                
zapotřebí.  Wiki  spolu  s  Kačkou,  kteří  se  na  vedení  oddílu  podílí  již  řadu  let,  proto  od  právě                  
začínajícího  roku  tyto  aktivity  převezmou.  Vzhledem  k  tomu,  že  jsme  dosud  oddíl  vedli              
společně  předpokládám,  že  se  Vás  tato  změna  nijak  nedotkne  a  oddílu  to  přinese  nový  impuls                
k  dalšímu  rozvoji.  Chtěl  bych  Vám  tímto  poděkovat  za  spolupráci  a  těším  se  naviděnou  na                
některé   z   oddílových   akcí.  

Ivaník  
 

Program   na   příští   období:  
2.9. První   oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
7.9. Dožínky   v Toulcově   dvoře   (sobota   –   starší)  
9.9. Náborová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
16.9. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
22.9. Jednodenní  výlet  do  Šáreckého  údolí,  sraz  pro  všechny  v  8:10  na  Opatově  nebo  v  9:00                
na   tramvajové   konečné   stanici   Divoká   Šárka  
23.9. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
30.9. Oddílová  schůzka,  sraz  pro  všechny  v  16:30  v  Toulcově  Dvoře, (přihlásit  se  na              
výpravu   do   Semil )  
4.10.   –   6.10.   Výprava   do   Semil  
7.10. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
14.10. Oddílová  schůzka,  sraz  pro  všechny  v  16:30  v  Toulcově  Dvoře  ( přihlásit  se  na              
podzimní   prázdniny,   přinést   příspěvky   na   první   pololetí   (500   Kč/750   Kč )  
21.10. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
25.10.   –   30.10.   Výprava   na   Podzimní   prázdniny  
28.10. Oddílová   schůzka    NENÍ ,   jsou   podzimní   prázdniny  

http://oddilvodaci.cz./


4.11. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
11.11. Oddílová  schůzka,  sraz  pro  všechny  v  16:30  v  Toulcově  Dvoře, (přihlásit  se  na              
výpravu   do   Třebíče)   
18.11. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
22.11.   –   24.11.   Výprava   do   Třebíče  
25.11. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
30.11. Mikulášský   jarmark   v Toulcově   dvoře   (sobota   –   starší)  
2.12. Oddílová   schůzka,   sraz   pro   všechny   v   16:30   v   Toulcově   Dvoře  
9.12. Oddílová  schůzka,  sraz  pro  všechny  v  16:30  v  Toulcově  Dvoře,  ( přihlásit  se  na              
vánoční   besídku )  
13.12.   –   15.12.   Vánoční   besídka   
16.12. Oddílová  schůzka  v  Prokopském  údolí,  sraz  pro  všechny  v  16:30  na  Opatově  nebo  v               
17:00   na   Lihovaru.   Návrat   přibližně   v   18:15-18:30   na   Opatov.  
23.12. Oddílová   schůzka    NENÍ ,   příprava   na   Štědrý   den  
30.12. Oddílová   schůzka    NENÍ ,   Silvestr  

 
Plánované   výlety:  
10.   -   12.1. Výprava   na   sjezdovky   do   Jablonce  
30.1.   -   2.2. Pololetní   prázdniny   na   běžky   do   Liberce  
15.2. Masopust   v Toulcově   dvoře   (sobota   –   starší)  
21.   -   23.2. Výprava   na   běžky  
13.   -   15.   3. Výprava   do   ubytovny  

 

Jednodenní   výlet  

První  výlet  v  novém  školním  roce  bude  do  Šáreckého  údolí,  které  je  moc  hezké.               
Někoho  i  může  překvapit,  jak  velké  skály  se  v  Praze  nacházejí.  Cestou  si  zahrajeme  hry,  při                 
kterých  se  seznámíme  a  pobavíme.  Pokud  máte  zájem,  aby  vaše  dítě  (či  někoho  známého)               
chodilo   do   oddílu,   tak   je   tento   výlet   ideální   na   seznámení.   :)   

 
Sraz: V  neděli  22.9.  v  8:10  na  Opatově  nebo  v  9:00  na  tramvajové  konečné  zastávce  Divoká                
Šárka  
Návrat :    V   neděli   22.9.   v   17:00   na   O patov   nebo   v   16:20   na   peróně   stanice   metra   Dejvická  
Cena: 0,- Kč   

 
Vybavení:    šátek,    tužka ,    zápisník ,   láhev   s   vodou,   svačina,   listky   na   MHD/lítačka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výlet   do   Semil  

 
První  víkendový  výlet  strávíme  v  Semilech,  kde  se  nachází  krásná  Riegrova  stezka             

údolím  Jizery,  na  kterou  se  vypravíme.  Během  víkendu  nás  neminou  hry,  zábava  a  přiučení  se                
některým   dovednostem.  

 
Sraz:  V pátek  4.10.  v  15:55  na  Opatově  nebo  v  16:40  na  Černém  Mostě  na  peróně  metra  ze                 
směru   Zličín  
Návrat:    V   neděli   6.10.   v   15:50   na   Černý   Most   autobusem   ze   Semil  
Cena:  350,- Kč    Pro   členy   oddílu   a   nováčky,   kteří   byli   na   posledních   dvou   výpravách.  

 
Vybavení:  spacák,  karimatka,  věci  na  spaní,  oblečení  do  ubytovny,  šátek, tužka ,  zápisník ,             
nůž ,  láhev  na  vodu  1.5l,  hygienické  potřeby,  přezůvky, oddílové  tričko ,  večeře  na  1.  den,               
batůžek  na  jednodenní  výlet ,  půl  bochníku  chleba,  zabalit  do  batohu,  společné  věci  dle              
dohody   na   schůzce  

 
Podzimní   prázdniny   v   Loučné   nad   Desnou  

 
Po  dlouhé  době  se  opět  podíváme  do  Jeseníků.  Tyto  krásné  hory  skrývají  spoustu              

zajímavých  skal,  vrcholů,  luk  a  třeba  i  skrytou  přečerpávací  elektrárnu,  na  jejíž  nádrž  se               
podíváme.  Bude  nás  čekat  začátek  nové  celoroční  hry  a  vyjde  i  první  díl  nového  časopisu.                
Nebude  chybět  ani  oslava  výročí  vzniku  oddílu.  Bude  nás  tedy  čekat  spousta  zajímavých  her               
a  událostí,  tak  určitě  neváhejte  všichni  pojeďte.  :)  Upozorňujeme,  že  koncem  října  může  na               
horách   být   sníh,   nezapomeňte   proto   s   sebou   teplé   oblečení.  

 
Sraz:  V  pátek  25.10.  v  15:00  na  Opatově  nebo  v 15:20  na  Hlavním  nádraží  před  obchodem               
Tally   Weijl  
Návrat:    Ve   středu   30.10.   v   17:39   na   Hlavní   nádraží   vlakem   EC   114   Cracovia   z   Krakowa  
Cena:  750,- Kč     Pro   všechny.  

 
Vybavení:  spacák,  prostěradlo ,  věci  na  spaní,  oblečení  do  ubytovny,  šátek, oddílové  tričko ,             
tužka , zápisník , nůž ,  lžíce,  baterka/čelovka,  láhev  na  vodu  1.5l,  hygienické  potřeby,            
přezůvky,  plavky,  večeře  na  1.  den, batůžek  na  jednodenní  výlet ,  půl  bochníku  chleba,              
zabalit   do   batohu,   společné   věci   dle   dohody   na   schůzce  
 
  



Výlet   do   Třebíče  
 
Během  listopadového  výletu  se  podíváme  na  Vysočinu  do  města  plného  krásných            

UNESCO  památek  a  to  do  Třebíče.  Sobotu  strávíme  velkou  hrou  po  městě  a  okolí,  která  děti                 
provede  nejen  památkami,  ale  také  podzimní  přírodou  okolo  řeky  Jihlavy.  Pokračovat  bude             
také   celoroční   hra,   takže   je   opravdu   na   co   se   těšit.  

 
Sraz:  V pátek  22.11.  v  15:50  na  Opatově  nebo  v  16:40  na  Černém  Mostě  na  peróně  metra  ze                 
směru   Zličín  
Návrat:    V   neděli   24.11.   v   15:30   na   Černý   Most   autobusem   z   Jihlavy  
Cena:  350,- Kč    Pro   členy   oddílu   a   nováčky,   kteří   byli   na   posledních   dvou   výpravách.  

 
Vybavení:  spacák,  karimatka,  věci  na  spaní,  oblečení  do  ubytovny,  šátek, tužka ,  zápisník ,             
nůž ,  láhev  na  vodu  1.5l,  hygienické  potřeby,  přezůvky, oddílové  tričko ,  večeře  na  1.  den,               
batůžek  na  jednodenní  výlet ,  půl  bochníku  chleba,  zabalit  do  batohu,  společné  věci  dle              
dohody   na   schůzce  
 

Vánoční   besídka  
 
Kde  se  přesně  budou  konat  oddílové  Vánoce  zatím  nevíme,  ale  víme,  že  si  v  sobotu                

večer  najdeme  stromeček  u  kterého  si  zazpíváme  pár  koled  a  rozdáme  si  přáníčka  či  malé                
dárečky.  Pokud  tedy  chcete  dát  kamarádům  něco  k  Vánocům,  tak  zde  je  k  tomu  ta  pravá                 
příležitost.   Nepochybně   bude   i   pokračovat   putování   v   celoroční   hře.   

Aktualizované  informace  k  výletu  budou  na  oddílových  webových  stránkách  a  také  na             
ně   upozorníme   e-mailem.  

 
Sraz:  V pátek   13.12.   Bude   upřesněn.  
Návrat:    V   neděli   15.12.   Bude   upřesněn  
Cena:  350,- Kč    Pro   členy   oddílu   a   nováčky,   kteří   byli   na   posledních   dvou   výpravách.  

 
Vybavení:  spacák,  karimatka,  věci  na  spaní,  oblečení  do  ubytovny,  šátek, tužka ,  zápisník ,             
nůž ,  láhev  na  vodu  1.5l,  hygienické  potřeby,  přezůvky, oddílové  tričko ,  večeře  na  1.  den,               
batůžek  na  jednodenní  výlet ,  půl  bochníku  chleba,  zabalit  do  batohu,  společné  věci  dle              
dohody   na   schůzce,   přáníčka/dárečky  
 

 
 


