
 
 
 
 
 
 

Oddíl mladých ochránců přírody Nezmaři oslavil letos své 24. narozeniny a ty můžeš být s ním 
v jeho dalších letech, pokud 

 
 chodíš  na základní školu 
 máš rád přírodu (ptáky, brouky, kytky, savce, stromy,…)  a chceš se ji naučit poznávat a pomáhat jí 
 se snažíš přicházet věcem na kloub a televize a počítač nejsou tvými největšími favority 
 se chceš naučit spoustu nových věcí, jako je stavba stanu, vázání uzlů, rozdělávání ohně, umění sbalit si 

do batohu a být i pár dní bez rodičů, zato však s partou dobrých kamarádů 
 se nebojíš lesů, skal, řek, jeskyní, potoků, rybníků a zajímá tě život v nich 
 si chceš užít letní tábor pod stanem plný dobrodružství a poznání 

 
A teď několik základních informací hlavně pro rodiče: 

 
 Nezmaři mají oddílové schůzky každý pátek (kromě odjezdů na víkendovky)  od 15:30 – do 18:30 

v klubovně (suterén MŠ pod školní jídelnou) nebo v terénu (to když je hezky). Děti zde hrají nejrůznější 
hry a učí se nové věci o přírodě, tábornictví…. 

 Společně pak vyrážíme na víkendovky (vícedenní výlety do přírody) i jednodenní akce, kde mají děti 
možnost zažívat spoustu dobrodružství a ověřit si v praxi své znalosti a dovednosti a dále se v nich 
zdokonalovat. Učí se tak poznávat samy sebe i spolupracovat s ostatními. Plán činnosti oddílových akcí 
dostávají děti hned na začátku roku a tak není problém přizpůsobit rodinné aktivity tak, aby děti o nic 
nepřišly 

 Po celý rok provází děti celoroční hra, která je pro každý rok nová 
 Vedoucími oddílu jsou Lucie Vavřinová, Barbora Plachá, Tereza Částková a Petr Janeček (všichni 

odchovanci oddílu) 
 Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní 10-14 denní tábor. 
 Oddílové příspěvky činí 500,- Kč na celý rok (z těch se hradí nejrůznější pomůcky na schůzky, oddílové 

vybavení na víkendovky, příspěvky ČSOP); zvlášť si děti hradí pobyt na víkendovkách (podle místa a 
délky víkendovky od 250,- do 700,- Kč) 

 Další informace můžete získat na tel.: 731 763 296 (Lucie Vavřinová), nezmari@cev-zvonecek.cz nebo 
na  www.cev-zvonecek.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

1. letošní schůzka se koná  
v pátek 9.9. 2011 

od 15:30 v klubovně Nezmarů. 


