
 

 

   Adventní    
Velký pes 
 

 

Ohlédnutí za podzimní dobou 
 

 Myslíme, že se nám podzimní akce vydařily! 

První naše výprava byla do Brd. Následovala říj-

nová výprava do aquaparku. Na přelomu října a 

listopadu jsme na Podzimkách navštívili Horní 

hrad. Na konci listopadu se konala družinová 

výprava, kterou si každá dužina připravila 

sama. 

Verča a Muffin 

Vánoční výprava (19. – 20. 12. 2015) 

 
Letos se podíváme do nedalekého města Slaný, kde společně – sice trochu 
předčasně, ale přece – oslavíme Vánoce. Bude to super, moc se na všechny 

těšíme!:) 
 

Sraz: 19. 12. v 12.50 na nádraží v Podbabě (vlak odjíždí v 13.01) 
Sebou: spacák, karimatku, oblečení na ven, pyžamo, přezůvky, pevné boty, 

svačinu, hygienické potřeby, OV, křížaly, sušené ovoce, popř. všechno, čím bychom 
mohli ozdobit stromeček pro zvířátka, malou ochutnávku cukroví, dáreček pokud 

možno pro každého z družiny (případně i další kamarády), podle dohody 
ingredience na bramborový salát, Opencard (nebo jinou průkazku na prokázání 

věku) a 120 Kč  
Návrat: 20. 12. v 12.55 opět na nádraží v Podbabě 

Doufáme, že vás všechny uvidíme, a jestli ne, dejte nám to, prosím, vědět! 

 Falbala a Bára 
 

Poděkování za koberec a za práce v klubovně 
 

Během podzimu jsme se snažili provést v klubovně malé (někdy i trochu větší) 
obměny a úpravy, aby klubovna byla řádně připravená na oddílové narozeniny. 

Především patří díky Pepovi za položení nového koberce a další práce! Také 
děkujeme Stupkům a Renatě za poličky a Matějovi Dynybylovi, Vojtovi a Adamovi 

za jejich instalaci. V neposlední řadě záslužnou práci provedla nákupní četa 

občasník 
turistického oddílu 
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skládající se z  Manky, Adama, Dianky a Bédi, a četa úklidová reprezentovaná 

Falbalou!  

 
Děkujeme za pomoc, cenné rady a ostatním za podporu! 

  

Víčka 2016 – holky x kluci 
 

Tento školní rok již tradičně budeme sbírat víčka. Tentokrát budou mezi sebou 

soutěžit kluci a holky. Kdo nasbírá víc? Víčka od PET lahví noste do klubovny do 

příslušných krabic od 5. 1. do 25. 6. 2016. 

Plán akcí na leden a únor 
 

 

 
LEDEN 2015  
 

 5. 1. mše svatá 16:30 (zveme i 

rodiče) 
 11. 1. modlitební večer  

 12. 1. družinovky 
 16. 1. Brdy  

 19. 1. družinovky 
 26. 1. družinovky 

 29. – 31. 1. 1. Pololetní  
prázdniny 

 
ÚNOR 

 
 2. 2. oddílovka 

 8. 2. modlitební večer  
 9. 2. družinovky 

 16. 2. družinovky 
 23. 2. slavnostní oddílovka 

 

1. 3. a 8. 3. schůzky nejsou –  

          jarní prázdniny 
 

 

 
 

V poslední době máme novinku: 
Manka a Adam se budou brát dne: 

23. 4. 2016 

Svatební oznámení bude vyvěšené na hlavní 
nástěnce klubovny zhruba v lednu. 

Všechny rodiče, 
sourozence, kamarády 

zveme na společnou mši 
svatou v 16:30 ke 

svatému Matěji v 
Dejvicích, kde zahájíme 

nový rok 2016 (sejdeme 
se až u kostela). 

Podpora „shora“ je pro 
nás velmi důležitá, proto 

prosíme, pokud budete 
mít jen trochu času, 

přijďte. 

Zveme také všechny 

členy na sice 
nepovinné, ale o to víc 

dobrodružné brdské 
soutěžení, které se 

tradičně koná v lednu.  

22. 2. 2016 slaví náš 

oddíl 20. narozeniny – 
na oddílové schůzce 

bude zahajovací oslava. 
Kromě buchet a koláčů, 
prosíme, aby si každá 

družina připravila dárek 
oddílu! 


