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Na DS  
 Jelikož se Výročáku nezúčastnil nikdo, kdo by mohl slibovat, tak nám nepřibyl 

žádný nový Ryzí Plameňák!! Udělejte s tím něco… 
 Jelikož je v pátek státní svátek, tak nejmenší vlčata schůzku mít nebudou a tak 

můžou být všechny družiny v klidu… 
 Když teď máme po základním kole Svojsíkáče, tak vám tady dolů píšu(jak bylo 

slíbeno) všechny témata, které se můžou na SZ objevit: obsluha technického 
zařízení, stavba stanu a přístřešku, první pomoc, balení batohu, nákup potravin, 
orientace v terénu, znalost přírodnin, logické myšlení, rozdělávání ohně, manuální 
zručnost, hledání informací, všeobecné znalosti, krizové situace 

 V klubovně byste měli mít  materiály od Káněte a Kecky, které se vztahují 
k Celotáborovce a přípravě návrhu na rozmístění tábořiště… 

 Uklízejte na klubovně  
 

AKCE ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE  
 
POHŘEB br. HASANA – ÚTERÝ 28.4. 
Ve středu 22. dubna náš opustil nejstarší člen našeho střediska – bratr Hasan – Zdeněk 
Kusník. Po roce 1968 se stal vedoucím našeho oddílu. Do historie oddílu se také zapsal 
jako pověstný  táborový kuchař. Čest jeho památce! 
Poslední rozloučení se koná v úterý od 15 hodin. Bratři, přijdeme se s ním rozloučit 
v kroji a černých kalhotách! 
Ti, kteří jsou s Kánětem domluveni na čestné stráži, přijdou už na 14:40! 
 
ZÁVĚREČNÁ ODDÍLOVKA - !!!ČTVRTEK!!! 30.4. 
Další ZOSka proběhne netradičně tento ČTVRTEK na klubovně. 
Sraz bude tradičně v 16:30 na klubovně… 
S sebou tradičně De, Do, Žk 
Vede: Majkl a kolektiv nejúžasnějších lidí z vedení našeho oddílu 
 
PUŤÁK – 8.-10.5. 
Za 14 dní společně vyjedeme na oddílový puťák. Už teď bychom ale potřebovali vědět, 
kolik nás pojede. Takže vás prosím, abyste to doma zjistili a na čtvrteční oddílovce mi to 
dali vedět!!! 
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak se o nich můžeme pobavit na čtvrteční ZOSce 
 

 
 Prosím vás, abyste si zapsali datum Krajského kola SVOJSÍKOVA ZÁVODU.   

To proběhne 5.-7.6. v BOSKOVICÍCH. Všichni si to proto zapište, abyste 
s tím počítali a mohli se tam poprat o postup do CELOSTÁTNÍHO KOLA!!! 
 

 

 
 
 

Za vedení oddílu: Majký     
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