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V Horní Bříze dne 19.6.2016 

 

Vážení rodiče, 

 

z důvodu náhlého vážného onemocnění hlavního vedoucího pana Jaroslava Nováka bylo Vedením 

pionýrské skupiny Horní Bříza rozhodnuto o zrušení LPT Capartice v termínu 1. 7. – 10. 7. 2016. 

Důvodem k tomuto kroku je nemožnost zajistit přítomnost jiné osoby se všemi nutnými 

oprávněními. Pan Novák je hospitalizován v nemocnici a v tuto chvíli není schopen komunikace ani 

e-mailem ani telefonem.  Účastnický poplatek Vám bude vrácen v plné výši po vyřešení stávající 

situace. Případné informace sdělí paní Radka Sieberová, tel. 604 709 090, e-mail: 

r.sieberova@gmail.com . 

 

Jako náhradní alternativu Vám nabízíme účast na druhém letním táboře, který pořádá naše skupina 

v termínu 17. 7. – 30. 7. 2016. Tento tábor je stanový a koná se na základně Obořice, která je cca 15 

kilometrů od Horní Břízy. Hlavním vedoucím je Václav Steidl, tel. 739 915 201, e-mail: 

steidl.vaclav@gmail.com . V případě nutnosti je možnost zkrátit účast dítěte na tomto táboře.  

 

Dále v termínu 4. – 8. 7. nabízíme možnost jednodenních schůzek v klubovně a okolí Horní Břízy 

(obdoba příměstského tábora), které budou organizovat oddíloví vedoucí PS Horní Bříza.  

Účast na jednotlivých dnech je volitelná, vždy však platí předání dítěte mezi 7,00 - 8,00 hodinou 

v klubovně (ZŠ Horní Bříza), ukončení mezi 17,30 – 18,00. Program bude zdarma, hradit se bude 

pouze oběd, svačina a pitný režim je zajištěn. Další informace ke schůzkám sdělí pan Jiří Begala, tel. 

723 082 296, e-mail: begalaj@seznam.cz . 

          

 

      Děkujeme za pochopení  

             

      Za vedení PS Horní Bříza    

      Václav Steidl 

 

 

 

Návratka  nutno odevzdat nejpozději do čtvrtka 23. 6. 2016 (možno poslat e-mailem 

begalaj@seznam.cz, nebo na adresu U Vrbky 595 Horní Bříza). Odevzdání návratky pro nás bude 

zpětnou vazbou, že situaci berete na vědomí. 

 

1.Mám zájem o LPT Obořice 17. – 30. 7. 2016.       ANO     NE 

 

2.Jednodenní schůzky v rozsahu  Pondělí  ANO   NE 

     Úterý   ANO   NE 

     Středa   ANO   NE 

     Čtvrtek  ANO   NE 

     Pátek   ANO   NE  

 

3.Nemám zájem o žádnou z variant  

 

 

Pro další komunikaci prosíme o uvedení Vašeho e-mailu.   
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