
VelkýVelký
PESPES

Úklid - ohlédnutí     
Milí přátelé našich společných prostor!
Minulý pátek jsme vtrhli do klubovny s jediným cílem: postarat se o Klubovnino blaho. 
Klubovnička nejprve myslela, že půjde jen o zábavné lechtání. To se však přepočítala a dlouho 
vzdychala a naříkala pod náporem smetáků a smetáčků, kyblíků a hadrů vysavačů a chemických 
vodiček. Když jsme ji ale okolo čtvrté hodiny do-osvobodili od špíny a pavouků, které ji sužovali, 
byla nesmírně vděčná a slíbila do smrti nám dobře sloužit.
Tímto vyřizuji její vřelý a radostný dík a připojuji i náš. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
páteční revoluci v klubovně, odměna vás nemine: za pomoc oddílu jsou body navíc! (Nováčci, 
ptejte se!: "A na co jsou ty body?")
Péťa, Markétka, Falbala, Tom, Verunka, Hanička, Ben, Ondra, Klárka M., Maťko - 20 bodů
Klára B., Vojta - 10 bodů
Kilda - 5 bodů

Terka

Příspěvky na činnost ve školním roce 2012-2013
Jako každý rok prosíme o zaplacení členských příspěvků, které jsou stejné jako vloni, předloni a 
předtím: 
• současní členové:  300 Kč 
• noví členové:  400 Kč 
Prosíme, abyste příspěvky zaplatili do 2. října 2012 (oddílovka).
Pokud by vznikl problém s placením, tak se domluvte co nejdříve!

Terka

Družinky
Čproběhlo pár zmatků, a tak zde jsou pro jistotu družinky, ve kterých se budeme scházet v 

následujícím roce:

Kosatky (16:00 - 17:30): Prokop, Tom, Kilda, Verunka, Hanička, Klárka 
Š., Ben, Ondra, Kačka, Klárka M., Hanička B., Maťko 

Šelmy (17:30 - 19:00): Klára B., Vojta, Péťa, Falbala, Bára, Markétka, 
Bebe 

Oddílovka vždy první možné úterý v měsíci, všichni 17:30-19:00
Terka
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Plán akcí 2012/2013

Září
•4. 9. oddílovka
•11.9. družinovky
•18. 9. družinovky
•21.-23. 9. dvoudenní výprava ven (Šelmy)
•22. 9. jednodenní výprava (Kosatky)
•25. 9. družinovky
Říjen
•2. 10. oddílovka
•6. 10. jednodenní výprava
•9. 10. družinovky
•16. 10. družinovky
•23. 10. družinovky
•24. - 28. 10.  vícedenní výprava – podzimní prázdniny (i Kosatky)
•30. 10. družinovky
Listopad
•6. 11. oddílovka
•13. 11. družinovky
•17. 11. jednodenní výprava
•20. 11. družinovky
•27. 11. družinovky
Prosinec
•4. 12. oddílovka
•11. 12. družinovky
•15. - 16. 12. vánoční výprava
•18. 11. družinovky
Leden 2013
•8. 1. oddílovka
•12. 1. jednodenní výprava
•15. 1. družinovky
•22. 1. družinovky
•29. 1. družinovky
Únor
•1. - 3. 2. dvoudenní výprava

Schůzky: 
Oddílovky: každé první možné úterý v měsíci 17:30 – 19:00
Kosatky – úterý kromě prvního v měsíci 16:00 – 17:30
Šelmy – úterý 17:30 – 19:00

Moc se na všechny akce s vámi těšíme!!!
Pokud budete mít nějaké dotazy, návrhy nebo připomínky, nebojte se nám dát vědět. 

Na druhou stranu prosíme o včasné omluvy (nejlépe svému vedoucímu), pokud se 
nebudete moci nějaké akce

zúčastnit.


