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Krátké ohlédnutí 

Během podzimu jsme zažili mnoho krásných 
chvil. Výlet na Karlštejn, Podzimní prázdniny v 
Nížkově u pátera Pavla, výprava do okolí 
Berouna... Určitě Vám děti (mládež) podrobně 
vyprávěly. Posunuly jsme se dál ve sbírání 
razítek, z některých vynašečů latrín jsou možná 
už kuchaři, či dokonce podkoní. (Členové, 
nenechte se odradit zimou, deštěm (až bude sníh 
– sněhem) a šlechtěte své osobnosti dál!:-)) 
Samozřejmě probíhaly schůzky. Naší činností 
nebyla jen zábava, také jsme si trochu 
zapracovali na Mikulášské brigádě. Děkujeme všem mladším vedoucím, Béčkám, všem 
hodným a jenom málo zlobivým dětem i rodičům za podporu během prvního půl roku. 
Na závěr krátkého úvodu přejeme krásný zbytek adventu a požehnané svátky.

Vedení

Mikulášská brigáda

V sobotu 30.11. se někteří členové našeho oddílu vydali na nádraží 
Braník, aby zde na brigádě vydělávali na činnost oddílu. I přes zimu a 
mráz zde vydrželi a vydělali kolem 2000 Kč! 

Mě osobně to bavilo, bylo to zábavné, prodávali jsme vše možné, lidi byli 
vcelku milí. Navíc jsme dostali adventní kalendáře. Nejvíc na odbyt byl asi 
svařák, ale kvůli zimě chtělo hodně lidí i čaj nebo kávu. Moc děkuji všem, 
kteří prodávali, i těm  co se jen stavili a popovídali si s námi.

Bebe
Takže, vypadá to, že někomu se to i líbilo a my, vedoucí, znovu děkujeme našim 
brigádníkům (Vojtovi, Cyrilovi, Kildovi, Bebe, Tomovi, Dominikovi, Matoušovi, Falbale, 
Kláře Bendové, Péťovi, Švejkovi, Leďňáčku, Adamovi) a všem, kteří je přišli podpořit. 
Obojí bude bodově ohodnoceno.

Bebe, Manka

Podloužení platnosti členských průkazů KČT

Prosíme všechny členy oddílu, kteří již obdrželi členský průkaz Klubu českých turistů, 
aby ho našli během předvánočního úklidu a přinesli co nejdříve na nějakou schůzku. 
(Průkaz je totiž nutné označit nálepkou dokazující prodloužení členství.)
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Vánoční výprava 21. - 22. 12. 2013

Jako každý rok pojedeme i letos slavit blížící se konec adventní doby... Tentokrát nás 
ubytuje páter Ondřej ve farním centru v Kolodějích u Prahy. 
SRAZ v sobotu 13:10 na Dejvické za eskalátory (13:14! metro, 13:45 Masarykovo n.)
S SEBOU věci na vícedenní výpravu dovnitř (spacák, karimatku, věci na spaní, 
hygienické potřeby), ešus, lžíci, teplé (!) oblečení na ven, Opencard (pro děti do deseti 
let stačí průkaz s fotkou a uvedeným datem narození), 30 Kč na ubytování, sušené 
ovoce na zdobení stromečku pro zvířátka, cukroví na ochutnání, bramborový salát (do 
skupinek), jídlo na nedělní snídani, dárečky pro vedoucí (případně ostatní kamarády a 
kamarádky:-))
NÁVRAT v neděli 12:15 zpět na Dejvickou

Už teď se na všechny moc těšíme.
Manka

Na závěr ein Bericht aus Deutschland  :  
 
Moji milí Prokope, Manko, Vojto, Pé o, Falbalo, Markétko,ť  

Bebe, Bar o, Kubo, Kurýre, Dominiku, Verunko, Kildo, Muffine,č  
Markétko, Tome, Led á ku, Bene, Ondro, Hedviko, Klárko, Ma ko,ň č ť  
Martínku, Matouši a Prok pku!!!ů

Všem vám moc d kuju za krásné dopisy, obrázky a kvízi. eknuě Ř  
vám, že n které mi daly p kn  zabrat, sed la jsem nad nimi takě ě ě ě  
dlouho jako Vojta a Pé a na latrín , ale na konec jsem všechnyť ě  
zvládla vy ešit! Všechny pozdravy m  moc pot šily, nejvíce to, žeř ě ě  
na m  myslíte. Snažila jsem se jednotliv  odepsat alespo  t m, uě ě ň ě  
kterých jsem oblevila podpis, ostatní se, prosím, nezlobte...

Vid la jsem fotky z podzimek, byly skv lý, n který by mohly jítě ě ě  
rovnou do sout že, opravdu. Všichni, kdo jste fotili, jste mocě  
šikovní,  a kdo jste nefotili, zkuste to p íšt .ř ě

Já se tady mám docela dob e. Ve škole se u ím švédsky ař č  
islandsky, tak se t šte. Když už jsem u t ch p irovnání, nutnoě ě ř  
íct, že n které p ednášky m  sice baví tak jako byste m li sed tř ě ř ě ě ě  
a koukat na Topi e, jak kope latrínu, ale jiné jsou zase fajnč  
(když rozumím...)

Záv rem zbývá už jen p ipomenout, že ím víc budete na Mankuě ř č  
hodní, tím ast ji bude na tábo e k snídani pori , tak po ádnč ě ř č ř ě 
zlobte!: ))

Moc na vás všechny vzpomínám a t ším se že bychom se snadě  
mohli vid t na váno ce. M jte se moc hezky, nezlobte Falbalu,ě č ě  
protože ona se nezdá, jednou vám to spo ítá a pori  to stejnč č ě 
neovlivní, a pozdravujte rodi e a sourozence!č

Vaše Terka 
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