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Ohlédnutí za podzimní dobou 
 

Myslím, že se podzimní akce povedly. Výprava z Roztok u Křivoklátu do Žlutic 

byla moc hezká, stejně tak jednodenní výprava podél Labe. Podzimní prázdniny 
včetně výletů na Sněžku a Černohorské rašeliniště byly neopakovatelné. Výprava 

na Cukrák, výlety do aquaparku a na Křivoklát pufalkou byly prima také. Moc 
děkuju všem, kdo vytváří a berou vážně naše společenství. A přikládám zprávu 
z aquaparku 

Manka 

Výprava do aquaparku: 
V sobotu 6.12 se konala dobrovolná výprava do aquaparku. Sešli jsme se v 

hojném počtu a jeli jsme vlakem do Kladna. Od tamtud jsme šli asi 2 kilometry k 
bazénu. V bazénu jsme si to moc užili, byly tam skluzavky, 2 tobogány, trychtýř 
a málo lidí. Já jsem poprvé vyzkoušel trychtýř a bylo to hustý. Všechno se kolem 

točilo a všude šplouchala voda. 
Bylo to tam super,a všem doporučuji, jestli se pojede příští rok taky, tak abyste 

jeli . 

Dominik 

Vánoční výprava 20.-21.12. 2014 
Letos pojedeme do Roudnice nad Labem a strávíme víkend v tamějším klášteře… 
 

SRAZ: v sobotu 20. 12. v 13:35 hod. na nádraží Podbaba (vlak jede v 13:42) 
S SEBOU: OV, věci na vícedenní výpravu (spacák, karimatka jen Platýsowé, 

hygi), lžíce, pevná obuv, teplé oblečení i na spaní, přezůvky, dárečky pro 
kamarády, trochu vánočního cukroví na ochutnání, jídlo (kromě sobotní večeře, 

která bude společná), salát do družinek (organizují družinoví vedoucí), 50Kč, 
Opencard 
NÁVRAT: 21. 12. v 12:55 na nádraží Podbaba 

Pokud nepojedete, dejte to, prosím, co nejdříve vědět!! Ale bude to supr, určitě 
pojeďte!! 

Bára a Manka 

Taize a náš oddíl 
 

Na schůzkách v minulém týdnu jsme spolu s organizátorkou Taize z farnosti sv. 
Matěje vyráběli ozdoby pro vylepšení atmosféry prostorů, kde se účastníci bydlící 
v okolí naší farnosti budou setkávat. Dále 29. 12. budeme pomáhat s výzdobou a 

30. 12. od 15:00 pořádáme pečení pro Taize. Pro všechny zájemce, zvlášť 
kuchaře, jedinečná příležitost.                              Manka a Béďa 
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Mezidružinový souboj jaro 2015 
 

Která z družin letos vyhraje sbírání víček pro Kristýnku? Jako minulý rok budeme 

sbírat víčka od pet lahví. Prosím, noste je od 6. 1. do 23. 6. 2015. 

Plán akcí na leden a únors 
 

 

LEDEN 2015 
 6. 1. oddílovka - mše svatá (zveme i rodiče) 
 12. 1. modlitební večer pro všechny zájemce 
 13. 1. družinovky 

 17. 1. Brdy  
 20. 1. družinovky 
 27. 1. družinovky 
 30. 1. - * 
ÚNOR 

 * - 1. 2. dvoudenní výprava – Pololetní prázdniny 
 3. 2. oddílovka 
 9. 2. modlitební večer pro všechny zájemce 
 10. 2. družinovky 

 17. 2. družinovky 
 24. 2. a 3. 3. schůzky nejsou – Jarní prázdniny 

 

 

Hlavní vedoucí: Topič (Prokop Sedláček) - 724772240 
Vedoucí, především pro menší a nováčky: Manka (Anna Dynybylová) – 724352241 

Prosíme, omlouvejte se z oddílových akcí svým družinovým vedoucím. 
(Kosatky Vojtovi, Myšičky Péťovi, Platýsowé Topičovi) 
 

Družinka Kosatky Myšičky Platýzowé 

Vedoucí Vojta: 728 716 115 
Béďa 
(Manka) 

Péťa: 722803366 
Bebe 
(Manka) 

Topič: 724 772 240 
Bára 

 

Informace pro hudební členy!!! 
 

Okenní tabulky stále hrají a jejich počet není malý. Ale stále přijímají nové 

členy, především z řad dívčích mladých hudebnic a zpěvaček. Kdo máte zájem 
o společně trávený čas s hudbou a kamarády a rádi byste si zazpívali 

v „kostelní kapele“, sledujte plán oddílových akcí na 
www.sirius.webzdarma.cz a třeba jen tak přijďte hudební skupinu podpořit. 

Štěpán 
 

Společná večerní modlitba – zapojení jednotlivých rodin 
 

Po zkušenosti se skromnou účastí na modlitebním večeru jsem se rozhodla 

obrátit se na jednotlivé rodiny oddílových dětí o pomoc. Myslím, že modlitební 

podpora pro činnost, kterou děláme, je velmi důležitá. Proto bych Vás ráda 
poprosila jakožto „oddílové rodiny“, jestli byste měli chuť a hlavně čas a 
možnost, jednou za rok přijít na druhopondělní setkání a připravit večer modlitby 

v naší klubovně. Za všechny zájemce už předem děkuju a přijímám návrhy na 
modlitební setkání 12. 1. a 9. 2. 2015! 

Manka 

Všechny rodiče, 
sourozence, kamarády 

… srdečně zveme na 

společnou mši svatou, 

kde společně zahájíme 
nový rok 2015. Mše 

bude letos u svatého 
Vojtěcha v Dejvicích od 

17:30. Proto se sejdeme 
na oddílovou schůzku už 

tam. 

Po mši svaté všechny 

zveme na malé posezení 
do naší klubovny 


