
 

 
 

Milí rodiče, 

níže přikládáme několik užitečných informací k průběhu oddílové činnosti a také harmonogram do konce kalendářního 

roku.  

Oddílové schůzky budou probíhat pravidelně každé úterý od 16:00 do 18:00.  

Klubovnu máme v 2. patře budovy ředitelství Chaloupek 

v Brtnici, (Široká 378). Tady budeme schůzky zahajovat. Většinu 

času ovšem strávíme venku (i v horším počasí). Při venkovních 

aktivitách budeme využívat nejrůznějších zákoutí Brtnice a jejího 

okolí. Naučíme se základní tábornické dovednosti (rozdělávání 

a udržování ohně, přípravu dřeva, práci s mapou a buzolou, šifry 

…) a nezapomeneme ani na poznávání okolní přírody, zjistíme 

co je v přírodě jedlé a co naopak, jaké živočichy můžeme potkat 

ve městě i jeho okolí … Nedílnou součástí každé schůzky jsou všemožné hry (pokud je dítě po nemoci a nemůže běhat, 

upozorněte nás prosím předem). 

Na schůzku s sebou (či na sebe):  

 vhodné oblečení a obuv (podle počasí), které se může zašpinit, příp. pláštěnku (oblečení je možné si nechávat 

na klubovně); 

 zápisník (ideálně A5 s pevnými deskami); 

 drobnou svačinku a pití (prosíme, nedávejte dětem brambůrky, křupky a podobné drobivé věci, díky!); 

 do klubovny přezuvky (děti si je tu mohou nechávat); 

 na jednu z prvních schůzek přineste i kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 

V průběhu prvního půl roku vyrazíme na několik víkendových jednodenních výletů, v druhém půlroce přidáme 

i celovíkendové výpravy. O termínech a místech konání těchto výletů Vás budeme včas informovat (sledujte naše 

webové stránky). Víkendové akce samozřejmě nejsou povinné, nicméně tvoří stěžejní část oddílové činnosti. Přece 

jenom strávit společně v přírodě celý víkend nebo se sejít (pouze) na dvě hodiny týdně je velký rozdíl .  

Oddílový poplatek činí 300 Kč za pololetí, příp. 600 Kč.   

 

 

 



 
 

 

Časem po vás vaše dítko bude jistě chtít zelenou košili. Ta je (spolu s oddílovým šátkem) základem našeho oddílového 

kroje. Pravdou je, že v malých velikostech se obtížně shání. Ale nebojte, čas máte minimálně do letních prázdnin. 

Doporučujeme army-shopy či secondhandy. Dále se 

rozhodně neztratí dobrý velký batoh, teplý spacák a 

pořádné boty na výšlapy.  

Další informace a fotky z akcí všech oddílů najdete na 

našich stránkách www.zsmorava.cz 

 

Harmonogram akcí na I. pololetí 

sobota 23. 10. 2021 výlet, pouštění draků 

neděle 14. 11. 2021 výlet do okolí Brtnice 

sobota 4. 12. 2021 výlet do okolí Brtnice 

čtvrtek 23. 12. 2021 výlet, zdobení stromečku pro zvířátka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendy Šimková, vendula.simkova@chaloupky.cz, 603 927 941 

Kuba Vrzal (Klubík), jvrzal21@stud.kgtrebic.cz, 702 348 775  

Jan Král (Zajda), jkral20@stud.kgtrebic.cz, 720 342 995 
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