Myslivecký kroužek Dubenští divočáci
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení rodiče žáků mysliveckého kroužku Dubenští divočáci, výuka kroužku ve druhém pololetí se přesune více do
terénu a proběhne několik akcí mimo řádný termín schůzek. Účast na těchto akcích není povinná.
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Plánované akce
V současné době připravujeme několik akcí, o podrobnostech budete průběžně informováni.
Nejbližší akce:

1) Návštěva pana Oldřicha Tripese, Komařice
Významná osobnost české myslivosti, přední odborník na myslivecké
tradice a mysliveckou mluvu, autor několika knih, známý ilustrátor.
•
•
•
•

Termín: středa 26. 2. 2020 od 13.00
Předpokládaná cena za dopravu mikrobusem: cca 90 Kč (bude
strženo prostřednictvím školní online pokladny)
Odjezd od školy mikrobusem ve 12.30, sraz před hlavním
vchodem do školy (děti v ŠD vyzvednu osobně).
Plánovaný návrat ke škole cca 15.15.

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Souhlasím s účastí svého dítěte na výletu mysliveckého kroužku dne 26.2.2020.
Jméno dítěte: ____________________________________________________
Vyberte:



Po příjezdu do Dubného žák samostatně odchází domů.
Po příjezdu do Dubného odvést žáka do školní družiny.
________________________
Podpis zákonného zástupce

2) Lesní pedagogika se zástupci Střední lesnické školy Písek
•
•

Termín: 11. března 2020
Akce proběhne v době školní výuky, bližší podrobnosti včetně žádosti o uvolnění z výuky budou v blízké době
doplněny.

Další plánované akce – podrobnosti budou upřesněny:
•
•

Návštěva preparátorské dílny p. Čížka v Kosově
Dětský myslivecký den + slavnostní ukončení mysliveckého kroužku 2019-2020 – předběžný termín
19.6.2020 na myslivně Dubné

Další akce jsou momentálně ve fázi příprav, informace budou doplňovány postupně.

Možnost objednávky dětského mysliveckého oblečení
V případě zájmu bude zboží bez další přirážky objednáno v obchůdku paní Vlčkové z Havířova.
V případě zájmu prosím vyberte zboží, u trička doplňte požadovanou velikost.
Zboží
Tričko dětské khaki s výšivkou dubenské ratolesti a nápisem
Dubenští divočáci (dětské polokošile dodavatel bohužel
nenabízí)
Cena: 210 Kč

Kusů

Velikost

Čepice dětská s bambulí a výšivkou s mysliveckou tématikou
Cena: 149 Kč
Čepice dětská bez bambule s výšivkou s mysliveckou
tématikou
Cena: 149 Kč

Možnost hromadné objednávky dětské myslivecké učebnice
„To jsem z toho jelen“
•

•
•

Kniha je velice povedená, plná krásných ilustrací, vhodná pro
děti, začínající malé myslivce i ostatní zájemce o přírodu cca od
7 do 10 let.
V případě zájmu bude kniha objednána bez další přirážky.
Cena knihy do 250 Kč, dle aktuální nabídky obchodů.



Mám zájem o objednání této knihy

_________________________
Podpis zákonného zástupce

Uzávěrka objednávek - středa 26.2.2020!

