
Vážení rodiče, milí oddíloví kamarádi,

předkládáme plány oddílu Kasiopea na nejbližší půlrok. Oddílová činnost bude pokračovat ve všech
pravidelných aktivitách, které znáte z minulých let. Navíc bychom rádi přidali něco navíc.

Kdo vlastně přesně jsme aneb trochu samochvály:
Pro ty, kteří jsou v oddíle nově nebo nás ještě úplně neprokoukli – Kasiopea je turistický oddíl 
mládeže. Je členem Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) a současně i členem Klubu 
českých turistů (KČT), konkrétně odboru KČT Chameleon. Všichni vedoucí pracují pro oddíl 
dobrovolnicky, bez nároku na jakoukoli odměnu. Tím je umožněna relativně nízká cena našich akcí.
Všechno, co se v oddíle děje, je možné jen díky jejich velkému nadšení a díky tomu, že rádi dělají 
něco pro druhé.

Kasiopea je jeden z největších turistických oddílů v České republice. Kromě přímé činnosti pro své 
dětské členy (výpravy, letní tábor...) organizuje i některé další akce, jako je například městská hra 
Dnem pro přibližně 300 hráčů nebo soutěž škol v deskových hrách Liga deskových her. Oddíl 
pořádá celou řadu kurzů pro dospělé se zaměřením na tématiku tvorby programu a vedení akcí pro 
děti.
Jsme autorem a hlavním organizátorem akreditovaných zdravotnických školení Zdravokurz, které 
mají celorepublikově vynikající jméno. 

Kontakty:
Kontaktní osobou oddílu je František Frodo Serbus, tel 603 194 024,  frodo@kasiopea.cz.  
Obracet se můžete i na Martinu Tinku Šišákovou, tel. 603 416 193, tinka@kasiopea.cz  . 

Informace o dění v oddíle najdete na stránkách www.kasiopea.cz, kde je i oddílový kalendář s 
termíny plánovaných akcí a kde si můžete stáhnout vždy aktuální propozice k nejbližší akci.

Najdete nás i na Facebooku – skupina Kasiopea a stránka Kasiopea.

Co nás konkrétně letos čeká:

Výpravy:
Plánujeme je jednou měsíčně. V chladných měsících vždy volíme ubytovny s možností topení.  
Před výpravou vám vždy pošleme ještě upřesňující propozice. Nejbližší výpravy jsou:

 25.- 30.10. podzimní prázdniny (Chaloupky u Nové Brtnice)
 18.-20.11. listopadová výprava (Jívová)
 16.-18.12. vánoční výprava ( Chaloupky u Nové Brtnice)
 2.-5.2.2017 pololetní prázdniny (Dědov nedaleko Adršpašského skalního města)
 12.-19.3.2017 jarní prázdniny (Malá Morávka, Jeseníky)

Rádi bychom poprosili o vstřícnost při přihlašování – přihlašování na poslední chvíli nám mírně 
komplikuje jak logistiku akce (nakupování potravin, plánování cesty, objednávání hromadné 
jízdenky k dopravě), tak i plánování programu. Také moc prosíme o minimalizaci odhlášení na 
poslední chvíli z důvodu „trestu“ pro dítě – je to současně i trest pro nás.
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Pravidelná činnost v klubovně:
Oddíl má klubovnu na Rašínově 3 v centru města.

 oddílové schůzky budou od letoška pravidelně každý týden ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin 
v klubovně. Budeme si trochu hrát, trochu se učit pracovat v týmu, ovládat pomůcky a triky 
pro pohyb v přírodě, prostě budeme v sobě rozvíjet všechno to, co by člen turistického 
oddílu měl umět. Kontaktní osobou za instruktory je Vítek Rychtář, tel. 739051299. Prosíme
pokud se vaše dítě rozhodne pravidelně chodit na schůzky, sdělte nám to mejlem (Frodovi). 
V průběhu roku prosím komunikujte přímo s Vítkem v případě, že se dítě na některou 
schůzku nedostaví – aby na ně nečekal a na druhé straně aby Vám nevolal, že dítě na 
schůzku nedorazilo. 

 v pondělí od 17 hodin je v klubovně na Rašínově klub deskových her – pro děti i hravé 
dospělé. Přijďte se odreagovat :-)

 každý pátek od 17:30 do19:00 (s výjimkou týdnů, kdy jsou plánované víkendové oddílové 
výpravy) bude v CVČ Lužánky, pracoviště Lesná na Milénově 14 probíhat výcvik v 
amatérském larpovém stylu šermu. Cvičit budeme s odměkčenými zbraněmi. Kontaktní 
osobou je Michal Mealtiner Truhlář, tel. 606369997.

Opět prosíme – přihlaste dítě mejlem Frodovi a konkrétní jednorázové neúčasti komunikujte s 
Mealtinerem.

Barevné ruce:
Ve 14 denních intervalech bude letos probíhat projekt Barevné ruce – zajímavé výtvarné techniky. 
Budeme střídat čtvrtek a středu, aby mohli přijít i ti, kdo jeden z těchto dnů mají už zabraný jinou 
činností. Čas bude vždy stejný od 17 hodin v klubovně na Rašínově. Konkrétní termíny:  

 Čtvrtek 20.10. Oční stíny a jiné šminky
 Středa 2.11. Kabelky a brašničky zdobené plstěním
 Čtvrtek 24.11. Výroba šperků
 Středa 7.12. Ruční papír a žhavé překvapení 

Jednodenní akce:
Rádi bychom doplnili náš program o kratší akce na odpoledne nebo jednodenní – vypravíme se na 
zajímavá místa v Brně a blízkém okolí. Kam? Zatím se nechte překvapit, nápady jsou ve vývoji :-). 
Budeme vás lákat na stránkách a pošleme pozvánku mejlem.

Delší vícedenní akce:
Plánujeme samozřejmě společně strávit jarní prázdniny lyžováním a snowboardováním. V létě bude
tradičně třítýdenní stanový tábor, tentokrát velmi pravděpodobně druhý turnus na přelomu července 
a srpna 2017 (21.7.-12.8.2017).

K2 :
Jde o víkendové vzdělávací akce určené nejstarším dětem a začínajícím vedoucím. K2 je vždy 
zaměřená na nějakou problematiku, která souvisí s prací vedoucího v turistickém oddíle – jak 
připravit hru, orientace, komunikace, zdravověda... Na podzim už se nám do plánů nevešla, ale 
chystáme ji do jarního pololetí.

Platby:
 člen oddílu Kasiopea by měl každoročně uhradit členské příspěvky do naší zastřešující 

organizace KČT – ve výši 350 Kč. A to je všechno :-)
 oddílový účet je 1311672001/5500. Na tento účet můžete platit poplatky za akce, pokud 

Vám tento způsob platby vyhovuje. Samozřejmě můžete nadále platit i v hotovosti při 
odjezdu na akci. 



Nikde není nařízeno, kolika oddílových aktivit se má člen Kasiopei zúčastnit. Rádi bychom ale, aby
všichni ti, kteří se považují za členy Kasiopei, využívali nabízených akcí v co největším rozsahu a 
zúčastňovali se jich pokud možno pravidelně. Nejde nám o to pořádat „kroužky“ k vyplnění 
volného času. V oddílové činnosti vidíme vyšší cíle, jako jsou dětství přesahující vztahy založené 
na pevných přátelstvích, ochota pomoct druhému nebo pro něj něco udělat a nečekat odměnu. 
Společné aktivity pomáhají vytvářet toto bezpečné prostředí pro relaxaci a volný čas a formují naše 
vztahy.

Těšíme se na další skvělý rok s Kasiopeou.
Frodo a Tinka


