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 Velký pes 
     

 
Bodování 

Zdravím všechny pučmeloudy! Pro přehled se zde podívejte, kolik bodů jste mohli tento 

půlrok utratit. Do června se snažte, ať máte co nejkrásnější byt.  

 

 Kosatky Ježci Hobiti Špunti 

1.      Vítek 485 

2.     Helča 478  

3.      Bos 477 

4.     Jonáš 472  

5.    Míša 459   

6.    Delfín 451 

7.  Tonda 437   

8. - 9.  Viky 428 Andy 428   

10.      Zuzka 425 

11.     Matěj 423  

12.   Honza 413   

13.     Motýl 409  

14.   Baru 405  

15.    Krokodýl 398  

16.   Jakub 392    

17.     Veverka 376  

18.    Sofka 368   

19.    Amálka 359   

20.   Barunka 357   

21. Hynek 353    

22.    Emu 352 

23.  Julča 341    

24.  Áňa 339    

25.  Viki 330    

26.  Anežka 321    

27.  Hanička 319    

28.  Kryštof 315    

29.    Kýta 291  

30.  Šrouby 284    

31.  Hugo 257    

občasník 

turistického oddílu 
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Ohlédnutí za tímto půlrokem 
Půl školního roku máme za sebou a druhá polovina nás čeká. Pojďme se podívat, co 
jsme zažili.  

Začalo to oddílovkou kde jsme poznali nové členy. Na podzimkách jsme navštívili krásy 
broumovského kraje. Na této výpravě se nic nemohlo pokazit, protože jídlo měl na 

starosti Kilián, Klára a kdo jiný než já. Tato výprava byla nej. Nastal listopad, pro 

některé nejhorší měsíc. Pro mě ne, protože mám svátek. Tento měsíc jsme mohli 
navštívit aquapark. Co jsem ale slyšel, účast nebyla veliká. Tak samozřejmě, když jsme 

tam nebyli my – Kokosáci. Už v listopadu jsme mohli vidět vánoční reklamy. Ty, které 
nikdo nemá rád. Ale nám to připomnělo, že bychom měli nakoupit dárky na Vánočku.  A 

taky že nakoupili. Pod stromečkem byla hromada dárků. Následovali Vánoce. Čas klidu a 
míru. V lednu (pro mě nejhorší měsíc za rok) jsme se sešli na mši sváté u sv. Václava. 

Byla to nádherná mše. Pak se na nás vrhli testy. Protože se blížil konec prvního pololetí. 
My jsme se ale natěšeně připravovali na pololetky. Tady se také nemohlo nic stát, 

protože výpravu měla na starosti Verča, Muff, Majda a můžete hádat, kdo byl poslední. 

Samozřejmě, že já.       Ale ono stalo. Měli jsme dvě zranění. Vojtu a Bose. Ale ani to nás 

neodradilo od užití si krás Jihlavy a okolí. Doufám, že toto pololetí bude ještě lepší, 

můžeme se těšit na schůzky, ale i na plno super výprav a v červenci na tábor.  
Maryyyn 

 
Informace pro rodiče 
Vážení rodiče, s příchodem pololetí bychom vás rádi informovali o průběhu tohoto 
pololetí a o přijímání nových členů na rok následující.  

 
1. Omluvy  

V tomto pololetí nadále počítáme s tím, že proběhnou všechny akce a chceme vás 
proto poprosit, abyste děti vždy a včas omlouvali, pokud nemůžou přijít. Chápeme, že 

nenadálé karantény a nemoci se nedají moc dopředu omlouvat, ale jinak bychom 
prosili o co nejdřívější omluvy. Pokud dítě nepojede na výpravu vícekrát za pololetí, je 

možné, že budeme uvažovat o jeho neúčasti na táboře. Tyto situace budeme řešit 
individuálně.  

 
2. Kartičky pojišťovny  

Chtěli bychom vás poprosit, zda bychom mohli mít v držení kopie kartiček pojišťovny 
vašich dětí. Vozili bychom si je na výpravy, abychom v případě, že se dětem něco 

stane, mohli navštívit lékaře. Zvlášť u menších dětí jsme nechtěli, aby měli originály u 

sebe, protože by je mohli ztratit, nebo v krizové situaci nevědět, kde jsou. Pokud s 
tím souhlasíte, prosíme, abyste kopie poslali po dětech co nejdříve do klubovny. A 

pokud byste s tím měli nějaký problém, prosím, kontaktujte nás a individuálně to 
vyřešíme.  

 
3. Noví členové  

Minulý rok na táboře jsme se ptali, zda někteří z vás znají někoho, kdo by chtěl v 
příštím roce navštěvovat oddíl. Chtěli bychom vás proto poprosit, zda byste nám o 

takových adeptech mohli dát vědět e-mailem. Máme totiž omezená místa a 
nemůžeme všem slíbit, že je v září přijmeme. 

Vedení 
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