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Na DS  
 Na registračku nám zbývají necelé 2 měsíce…A tak vy kteří se chcete stát ryzími 

plameňáky, máte co dělat… 
 Jelikož je v pátek společná oddílovka s holkama, tak na vlčata opět nemusí nikdo 

jít… 
 Naposledy tady máte témata na SZ a doufám, že se na to zaměříte a upřednostníte 

před různýma natáčeníma a dalšíma podobnýma věcma…Taková šance už se zase 
2 roky nebude opakovat…: 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 

 Čas na vymýšlení vašeho tábořiště do celotáborovky se vám už taky krátí… 
 

AKCE ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE  
 
 
SPOLEČNÁ ODDÍLOVKA S HOLKAMA – PÁTEK 15.5.2015 
V pátek proběhne další společná oddílovka s holkama… Opět se můžete těšit na širové 
spektrum aktivit a také i krátkou přípravu na SZ  
Sraz bude v 16:15 na klubovně 
 
POMOC NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ – NEDĚLĚ 17.5.2015 
V rámci Celostátního dobrého skutku(projekt organizovaným celým Junákem, kdy skauti 
po celé republice budou ve stejný termín pomáhat okolí) půjdeme opět poháhat uklízet 
židovský hřbitov v Břeclavi… 
sraz: v neděli 17. 5. 2015 v 9:00 (prosím přesně!) na židovském hřbitově v Břeclavi (za 
městským koupalištěm) 
s sebou: pracovně-skautské oblečení, zahradnické rukavice, malé zahradnické nůžky, tupý 
nožík na vyrypování kořínků... 
konec: ve 12:00 
Účastnit se taky bude i místní tisk, tak přijďte, ať si neutrhneme ostudu  

 
 

 V pátek po Oddílovce proběhne schůzka ohledně Intercampu, takže vy, co 
jedete do Polska, na ni určitě nezapomeňte!!! Když tam nebudete, tak nebudete 
vědět co a jak. Řešit se bude ubytování, jídlo atd.  

 Všichni vy, kteří chcete jet letos na tábor, PŘINESTE PŘIHLÁŠKY NA 
PÁTEČNÍ ODDÍLOVKU!!! Na toho kdo nepřinese, se nemusí dostat… 

 Zjistěte, kolik lidí plánuje jet o prázdninách na puťák na Oravu a potom 
rádcové zavolají Učňovi na 606 837 809  

 
 
 

Za vedení oddílu: Majký     
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