KC EXPRES 2/17
TURISTICKÝ ODDÍL
Milý členové Kamarádů cest, vím, že v letošním roce pokulháváme
s KC Expresem. Proto mi dovolte zmínit již proběhlé akce, tak i
nadcházející, které nás teprve čekají.

KC CUP 2017
Máme za sebou již čtvrtý ročník sportovního seriálu KC Cup.
Můžeme říct, že i letošní ročník byl úspěšný. Převážnou část soutěžících
tvořili členové naší skupiny, za což je chválím. Do příštích ročníků přeji
mnoho zdaru, a pro lepší sportovní zážitek přiveďte i své kamarády mimo
PS.

SEDMIKVÍTEK 2017
Začátek šestnáctého
ročníku Sedmikvítku byl tak
trochu rozpačitý. Ve chvíli kdy
jsme měli finanční i provozní
stránku soutěže zmáknutou, nás
vypekl termín, kdy jsme se trefili
do stejného data, jako byl veletrh
Life!, a tím nás ochudil o spoustu

tanečních vystoupení. Myslím však, že jsme vše zvládli bravurně. Tímto
bych ráda poděkovala všem, co se na přípravě Sedmikvítku podíleli. I přes
všechny obtíže, jsme měli suma sumárum 364 soutěžících (zpěváci,
tanečníci, výtvarníci
a fotografové). Což
můžeme pokládat
za úspěch. Osobně
bych také ráda
poděkovala všem,
kteří se podíleli na
nedělním
překvapení.
Bohužel Michal mi
nechtěl půjčit
mikrofon, tak musím poděkovat touto cestou.
PS: dort byl luxusní

VÁNOČNÍ HERALTICE
22. - 23. 12. 2017
V loňském roce jsme naši tradici vánočních Heraltic
vynechali, v letošním roce budou sice trochu
zkrácené, ale o to bohatší.
ODJEZD: pátek 22. 12. 2017 v 16.15 hod. z autobusového nádraží
v Okříškách. Sraz v 15.50 hod. u spořitelny.

S SEBOU: spacák, přezuvky, oblečení do chaty, oblečení do lesa, hygiena
(zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo), hřeben, náhradní spodní prádlo,
ponožky.
PŘÍCHOD: v sobotu 23. 12. 2017 v odpoledních hodinách, přesný čas
upřesníme SMS zprávou.

Vánoční nadílka
24. 12. 2017
Právě o Vánocích bychom neměli
myslet pouze na sebe. A proto, pravidelně o Štědrém dnu vyrážíme do
lesa a nadělujeme dárky zvířatům v podobě dobrot.

Sraz na Štědrý den u bývalé topírny na konci ulice B.
Němcové, v 9:30 hod. Návrat cca v 11:00 hod.
S sebou vhodnou obuv a oblečení do lesa.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
S příchodem nového roku se také blíží čas pro
vybírání členských příspěvků na rok 2018. V letošním
roce se bude vybírat částka 230 Kč na člena. Členské
příspěvky noste na schůzky turistického oddílu.
Nejpozději však do 19. ledna 2018.

LEDOVÁ PRAHA
2. – 4. 2. 2018
O pololetních prázdninách nabízí hlavní město Praha aktivní využití
volného času pro děti z celé republiky. Tato akce je podporována
sdružením Pionýr, nadací Dětem 3. tisíciletí a dalšími pražskými
institucemi a muzei. Pro naši skupinu se jedná o jednu z pravidelně
navštěvovaných akcí.

ODJEZD: v pátek 2. 2. 2018 v 9:33 hod. z autobusového nádraží
v Okříškách. Sraz na autobusovém nádraží v 9:15 hod.
S SEBOU: spacák, přezůvky, vhodné zimní
oblečení a obuv do města, pyžamo,
hygienické potřeby (mýdlo, ručník, zubní
kartáček a pasta, hřeben, atd.), náhradní
prádlo a ponožky, léky (pokud je dítě
pravidelně užívá), průkaz na autobus pro
děti do 15-ti let, kartu pojišťovny
PŘÍJEZD: v neděli 4. 2. 2018 v 16:42 hod. na
autobusové nádraží v Okříškách.
INFORMACE: po celý víkend budeme ubytovaní v DDM Rytmus na
pražských Vinohradech. Nacházíme se tedy skoro v centru Prahy, ale na
klidném místě.
K dispozici budeme mít matrace na spaní, kompletně vybavenou
kuchyňku, sprchy.

Pamatujte na to, aby dítě mělo s sebou menší batoh, který bude
nosit po celý víkend na svačinu, pití a ostatní drobnosti. Nabídka
programu je pestrá počítejte proto s tím, že se děti budou pohybovat po
Praze celý den.

HORY 2018
24. února - 3. března 2018

CENA: poukazu je ve výši 750,- Kč. V ceně poukazu je zahrnuta doprava,
ubytování, strava, vstupy do muzeí. Doporučené kapesné pro vlastní
potřebu je do 400,- Kč.

Nadcházející jarní prázdniny připadají na přelomový únoro-

UPOZORNĚNÍ: i když DDM Rytmus není nijak daleko, děti si své věci na
ubytovnu ponesou samy. Prosíme proto, aby neměly žádné zbytečnosti či
drahé věci. Předejde se tak případným nepříjemnostem.
PŘIHLÁŠENÍ: přihlašovat se
můžete do 19. 1. 2018, a to
pomocí SMS, telefonicky,
mailem či osobně.
Místa jsou omezená,
dodržte prosím datum pro
přihlášení z důvodu
objednání místenek do
autobusu atd.
Podrobné informace o této akci najdete na webových stránkách.
www.ledovapraha.cz

březnový týden. V tomto termínu se chystají Kamarádi cest opět na hory.
Zimní radovánky na lyžích prožijeme opět v lyžařském středisku
v Deštném v Orlických horách. Oprašte tedy své vybavení, a hurá na hory.

ODJEZD: odjíždět budeme v sobotu 24. února 2018 z vlakového nádraží
v Okříškách v 11:07 hod. SRAZ V 10:35 HOD. u vlakového nádraží. Zde se
budou nakládat do dodávky batohy, lyže, snowboardy.

PŘÍJEZD: v sobotu 3. března 2018 na vlakové nádraží v Okříškách v 16:46
hod.

CENA POUKAZU: poukaz na zimní tábor činí 2600,- Kč, registrovaní
členové skupiny mají slevu 200,- Kč. V poukazu je zahrnuto ubytování,
strava, doprava. Není zde zahrnuta cena permanentky na vleky.

oddílové vybavení na hory. Můžete využít této příležitosti a naložit si lyže
a batohy, pokud by vám to tak lépe vyhovovalo.

S SEBOU
Na cestu: - běžné oblečení (zimní bunda, ve které bude
dítě lyžovat; zimní obuv, která nepromokne; pro menší děti
jsou nejvhodnější sněhule).
Do vlaku postačí menší batoh na svačinu. Po příjezdu na
chatu bude připravena již teplá večeře, není potřeba zbytečně mnoho
jídla na cestu.
Na svah: - zimní bunda, lyžařské kalhoty, dvoje rukavice, čepice, šála,
svetr nebo mikina (nejlépe rolák), lyžařské brýle, teplé ponožky,
termoprádlo. Pokud pojedou menší členové je vhodné dvoje oblečení na
svah.
Lyže nebo snowboard (na cestu je svažte a zabalte do vaku i s holemi).
Lyžáky (pokud nemáte speciální vak, postačí pevnější taška). HELMA, (pro
děti do 15-ti let je povinná, doporučujeme ji však všem účastníkům
tábora).

Do chaty: - přezůvky,
tepláky, triko, náhradní
spodní prádlo, ponožky,
kapesníky, hygienické
potřeby (zubní kartáček,
pasta, mýdlo, šampon,
atd.), ručník, hřeben, krém
na ošetření obličeje,
balzám na rty.
Nezapomeňte na notes a tužku, kapesné na vleky a vlastní potřebu.
Osobní doklady, (kopie nebo originál průkazu zdravotní pojišťovny, děti
zaměstnanců železnice „režijku“, starší účastníci občanský průkaz,
VŠECHNY DĚTI DO 15-TI LET PRŮKAZKU NA DOPRAVU
BEZPODMÍNEČNĚ), hudební nástroj je vítaný.

Do auta naložíme: - sjezdové lyže (snowboard), lyžáky, batohy
s oblečením. V pátek u klubovny cca od 18:00 hod. se bude nakládat

CO NÁS ČEKÁ
Již šestým rokem bude využívat
naše skupina, pro zimní tábor, lyžařské
středisko Deštné v Orlických horách.
Ubytování je zajištěno v penzionu Tendr,
situovaném přímo proti sjezdovkám, ve 3
– 4 lůžkových pokojích. Lyžařské středisko
disponuje
7 vleky a 6 sjezdovkami s různými obtížnostmi, lyžařskou školou a
vhodnými podmínkami pro lyžařský výcvik. Prostě vše co využijí všichni
účastníci našeho zimního tábora. Jak pokročilí lyžaři, tak i úplní
začátečníci. A v letošním roce, je jako novinka nová 4sedačková lanovka,
přímo proti našemu ubytování. Uvidíme, zda bude přínosem.

KAPESNÉ
Jak bylo uvedeno, v ceně poukazu nejsou zahrnuty permanentky
na vleky. Děti tudíž
budou potřebovat
s sebou peníze jak na
vleky, tak i pro vlastní
potřebu. Kapesné pro
vlastní potřebu postačí
do 600,-Kč. Peníze na
vleky se budou
pohybovat ve výši
1550,- Kč, tato cena je

přibližná. Pokud se nám podaří, opět domluvit kurzovní slevy, cena může
být nižší. Zbylé peníze pak budou dětem vráceny. Výše uvedená cena za
permanentky platí pro děti a instruktory. Ostatní dospělí účastníci tábora
musí však počítat s částkou 2.420,- Kč za týdenní permanentku.
informace o ceníku služeb a aktuálním stavu ve ski areálu, můžete
sledovat na webových stránkách
http://www.skicentrumdestne.cz

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme rodiče, že děti do patnácti let mají povinnou
lyžařskou helmu. Samozřejmostí by měly být také seřízené lyže
v odborném ski servisu. Potvrzení nevyžadujeme. Ale myslete na své děti,
nechráníte tím nás, ale
především své ratolesti.
Rádi bychom se také
zmínili, že všechny akce
Pionýra jsou pojištěné a
vztahují se na všechny
účastníky, největší podíl
mají však děti. Menší
finanční koeficient pak
připadá na dospělé osoby. Doporučujeme, aby dospělí účastníci tábora,
zvážili připojištění na vlastní náklady.

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky na hory najdete na našich webových stránkách nebo u
vedoucích v oddíle. Vyplněné je pak můžete odevzdat opět vedoucím

v oddíle nebo se telefonicky domluvit na jiné alternativě. Místa jsou
omezena. Přednost mají dětští členové skupiny.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Pokud dítě užívá nějaké léky, vezměte je s sebou a informujte o
nich vedoucí, aby u dítěte mohli dohlédnout na přesný způsob užívání.
Rozhodně ať si děti s sebou nebalí drahé věci ani přehnaně velkou částku
peněz.
Vedoucí nezodpovídají za případnou ztrátu či poškození věcí a peněz,
které nebudou mít ve vlastní úschově.

ZAPLACENÍ POUKAZU
Poukaz na ZT lze platit přímo vedoucím oddílu, a to
každý pátek při pravidelných schůzkách oddílu od 17:00 hod.
Nebo na účet skupiny,
č.ú. 258071711/0300, do zpráv pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.
Platby provádějte nejpozději do 19. 2. 2018. V případě potřeby vystavení
faktury pro zaměstnavatele nás neváhejte kontaktovat.
Veškeré informace získáte u vedoucích oddílu nebo na našich webových
stránkách či telefonu.
Tel.: 737 755 818
Michal Nejedlý
Web: www.kamaradicest.wz.cz
E-mail: pionyrvysocina@volny.cz

Šťastný nový rok, spoustu zážitků a dobrodružství,
přejí všem Kamarádi cest.

