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Velký pes 
  

 

 
 

Vánoční výprava (do Byšic, 18.12. 2021 – 19.12. 2021) 

Sraz: 18.12. 2021 v 13:05 na dejvické u Ječmínka (odjezd vlaku z Masarykova 
nádraží v 13:41). 

S sebou: OV, vybavení na výpravu do chalupy (spacák, karimatka), pití, oblečení a 

boty podle počasí, převlečení a přezutí, ešus, cukroví, věci na ozdobení stromečku 
pro zvířátka, ingredience na salát (po domluvě ve skupince na schůzce), 

roušky/respirátory, buchty – každý kolik sní, dárky pro kamarády z oddílu, oddílové 
tričko, lítačka. 

Covid informace: Na výpravu můžete jet za splnění jedné z těchto podmínek, kterou 
je nutné prokázat certifikátem: 

- PCR test – ne starší 72 hod 
- 14 dní od 2. dávky očkování 

- Potvrzení o prodělání covidu do 180 dnů 
Certifikát je nutné mít ve vytištěné formě. 

 

Návrat: 19.12.2021 v 10:45 na dejvické u Ječmínka. Nebudeme po mši svaté.  

 

Pokud nemůžete ze závažných důvodu jet, prosíme o omluvu Tomovi, Kláře nebo 

Maťkovi. 

Tom: 732351964 

Klára: 734589596 

Maťko: 733247692 

Tom, Klára, Maťko 

Mše svatá k novému roku 4.1.2022 

Jako každý rok, i letos se místo oddílové schůzky 4.1. zúčastníme mše svaté. 

Sejdeme se v 17:30 před klubovnou a společně půjdeme do kostela. S sebou si 

proto prosím všichni vezměte respirátor a lítačku, kdybychom jeli cestou tam či 
zpátky tramvají. Pokud chtějí přijít i rodiče, budeme jenom rádi. Mše svatá bude 

sloužena v kostele svatého Václava v Dejvicích od 18:00. Po skončení si můžete 
vyzvednout děti přímo před kostelem, nebo před klubovnou, kam s nimi dojdeme. 

Prosíme ale, aby děti věděli, která z těchto možností se jich týká. Pokud se cokoliv 
změní, dáme vám včas vědět mailem.  
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Aktuality 

Počasí: meteorologická stanice Studentská 3 - na Vánočce oddílu Sirius bude 
pořádně chumelit, odhadujeme až 1 metr sněhu, doporučujeme výbavu na 

koulování 

Co můžeme nyní vidět na hvězdné obloze:  

• 14. prosince v ranních hodinách - Geminidy (meteorický roj) 

• celý prosinec - Venuše (v souhvězdí Střelce) 

Akce: kluziště v Praze 6 jsou již otevřená- např. Letná, Vypich 

 

Vánoční atmosféra 
 

 

 

 

 

 

         

  


