INFORMACE ŽÁCI PODZIM 2018
Vážení rodiče,
máme za sebou téměř celou podzimní sezónu – velmi úspěšnou. Úspěšnou z hlediska účasti všech na
trénincích, soustředění i závodech. Skupina čítá celkem více než 40 žáků! Do skupiny se skvěle
zapojila i celá řada těch, co s OB začínájí. Vyvrcholením bylo soustředění kdy bylo více jak 26 všech
žáků a někteří se vůbec prvně zúčastnili nedělního oblastního závodu v OB! Navíc ho všichni skvěle
zvládli! Za oddíl startovalo celkem 85 závodníků, což je oddílový rekord

Společné foto ze soustředění ve Skokovech.
Podzim přináší značné organizační změny v trénincích:
V úterý 30. října trénink nebude - podzimní prázdniny.
čtvrtky
Od čtvrtka 1. listopadu bude místo mapového tréninku v lese, trénink od 16:00 v budově Základní
školy Skálova 600 , Turnov, kde proběhne mapová teorie, třídní OB a další aktivity. V 16:45 se poté
přesuneme do haly TJ Turnov (vedlejší budova), kde bude trénink do 18:00. Do školní třídy postačí
civilní oblečení do haly je nutné mít sportovní vybavení (tričko, kraťasy/elasťáky a především čistou
obuv vhodnou do haly) a dále červený permanentní fix, propisovací a obyčejná tužka, nůžky, sešit na
OB - A5 čtverečkovaný, pití, čip a buzolu. Trénink je určen pro všechny žáky ročníků 2009 až 2004.
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Čtvrteční organizace.
úterky
Od úterý 6. listopadu bude pro skupinu starších žáků trénink pravidelně od 16:00 na Gymnáziu Turnov.
V případě hezkého počasí bude součástí krátký výběh ven s následnou tělocvičnou. Buďte připraveni
dle změn počasí na obě varianty. S sebou vhodné oblečení na ven i do tělocvičny a především čistou
obuv do tělocvičny.
Další informace:
V neděli 2. prosince se uskuteční „Vánoční“ dobrodružný výlet. Ráno pro žáky odjezd vlakem z Turnova
a dobrodružný návrat zpět do Turnova. Odjezd z Turnova cca. v 9:30, předpokládaný návrat v 13:00.
Přesné pokyny budou doplněny. Součástí dne bude i informační schůzka pro všechny rodiče cca. Od
11:00 v místě kam přijdou poté výletníci. Připraveno bude drobné občerstvení. Informací o organizaci
věcí v oddíle je mnoho a na podzim již nebyl na všechny čas. Předmětem schůzky bude i plán na příští
rok a proto je účast rodičů nutná! V případě, že se nemůžete schůzky zúčastnit, bude domluven
náhradní termín.
Za skupinu žáků, Lucie Luštická, Martin Luštický, Aleš Drahoňovský a Jindřich Kořínek

www.tur.cz / zaci@tur.cz
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