
VODÁCKÝ ZPRAVODAJ 205 

Toto vydání a všechny jeho pozdější změny najdete na: http://oddilvodaci.cz 
 

Sdělení rodičům: 
Vážení rodiče a členové oddílu, 

 
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. 
Jak jsme vám již psali, tak není v našich možnostech zajistit výlety na vodu pro               

všechny děti. Je to hlavně způsobené počtem lodí, které jsme schopni dopravit na řeku. Proto               
budou mít přednost děti, kteří jezdí pravidelně. 

Chceme se také omluvit za neustálé změny ve srazech a návratech z výletů. Má na to                
vliv více faktorů, jako změna dopravců na linkách, nutnost kupovat místenky a s tím spojený               
velký počet dětí a zároveň i ta naše lidská stránka. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se                 
zlepšíme. 

Wiki v únoru odjíždí na Erasmus do zahraničí, takže své dotazy prosím směřujte na              
Kačku.  
 

Kačka a Wiki 
 

Program na příští období: 
30.12. Oddílová schůzka se nekoná. Přihlásit e-mailem na výlet na sjezdovky v Jablonci 
6.1. První oddílová schůzka v novém roce, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
10.-12.1. Výprava na sjezdovky do Jablonce nad Nisou 
13.1. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
20.1. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře, (přihlásit se na             
pololetní prázdniny v Liberci) 
27.1. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
30.1.-2.2. Pololetní prázdniny v Liberci 
3.2. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
10.2. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře, (přihlásit se na             
výpravu na běžky) 
17.2. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
21.-23.2. Běžky 
24.2. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
2.3. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
9.3. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře, (přihlásit se na             
výpravu) 
13.-15.3. Výprava do ubytovny 
16.3. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
23.3. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 
30.3. Oddílová schůzka, sraz pro všechny v 16:30 v Toulcově Dvoře 

 

http://oddilvodaci.cz./


 
Plánované výlety: 
10.-12.4. Výlet 
24.-26.4. Voda I. 
22.-24.5. Voda II. 
12.-14.6. Voda III. 

20.6. Lepení lodí pro starší 
1.7.-15.7. Letní tábor 
15.7. - ??.7. Pokračování pro starší 

 
 

Výlet na sjezdovky do Jablonce nad Nisou 
 
První výlet v novém roce se podíváme do naší oblíbené ubytovny DDM Vikýř v              

Jablonci nad Nisou. V sobotu si zajedem zalyžovat/zaprknařit na Tanvaldský Špičák, kde už             
to naši starší členové dobře znají. Na večer a nedělní dopoledne stihneme ještě program z naší                
vikingské celoroční hry a odpoledne máte vaše drobátka zas doma. 

 
Sraz: V pátek 10.1. v 17:50 na Opatově nebo v 18:40 na aut. nádr. Černý Most nástupiště 7 
Návrat: V neděli 12.1. v 15:09 na aut. nádr. Černý Most autobusem 530190 23 
Cena: 350,- Kč + 400 Kč na permici do skiareálu 

 
Vybavení: spacák, karimatka, věci na spaní, oblečení do ubytovny, oblečení na svah,            
PŘILBA, lyže/prkno (ve vaku, kvůli přepravci), šátek, tužka, zápisník, nůž, láhev na            
vodu 1.5l (termoska výhodou), hygienické potřeby, přezůvky, oddílové tričko, večeře na 1.            
den, půl bochníku chleba (600g, nekrájený), zabalit do batohu, společné věci dle dohody na              
schůzce 

 
Pololetní prázdniny v Liberci 

 
Po nějakém čase zase vytáhneme běžky, tedy pokud počasí dovolí. Pojedeme do            

Jizerských hor, konkrétně budeme ubytovaní v Liberci, ale na běžky se za pomoci autobusu              
dopravíme do vyhlášeného, především běžkařského, centra Bedřichov. Odtud v pátek a také v             
sobotu vyrazíme na celodenní výlet na běžkách. Poté co se vrátíme z běžek a doplníme               
energii, budeme hrát hry a také pokračovat v celoroční hře. 

 
Sraz: Ve čtvrtek 30.1. v 17:20 na Opatově nebo v 18:10 na Černém Mostě na peróně metra                
ze směru Zličín 
Návrat: V neděli 2.2. v 15:35 na Černý Most autobusem z Liberce 
Cena:    450,-  Kč  Pro všechny. 

 
Vybavení: spacák, karimatka, věci na spaní, oblečení do ubytovny, běžky (ve vaku kvůli             
přepravci), věci na běžky, šátek, tužka, zápisník, nůž, láhev na vodu 1.5l, hygienické             
potřeby, přezůvky, oddílové tričko, večeře na 1. den, batůžek na jednodenní výlet, půl             
bochníku chleba (600g, nekrájený), zabalit do batohu, společné věci dle dohody na schůzce 
 
  


