
Tento týden č. 34 

Na DS: 

 podle plánu vychází pomoc s vlčaty na Štiky, ale jelikož jedete reprezentovat náš 

oddíl na SZ, tak to za vás převezme Klikouš se Žabákem. Štiky, můžete jim 3 dny a 3 

noci líbat nohy za jejich ochotu!  
 Hodně z vás pořád neodevzdalo přihlášky na tábor, jmenovitě Lukáš G., Hroch, Miki, 

Jelen, Kyli, Hrášek, (Pavlačkovi vím dodají s posudky), Tofík, Žabák, Vačky, Vevča, Štír, 

Honza Vaníček. Posudky od lékařů chybí: Řízek, Kouba, Chrostík. „Máte poslední týden. 

Listiny můžete odevzdat svým rádcům nebo mi (Káněti) je můžete hodit do schránky. 

Jinak bude asi zle!“ slibuje bratr Káně… 

Info k SZ 

SZ je tu a tak je potřeba shrnout si všechny důležité informace… 

 Nezapomeťe si vzít kroje! Jsou nezbytně důležité! 

 Vemte si taky své natočené videa, které jste natáčeli v rámci úkolu. Jestřábi!!! 

Natočte si své video!!! 

 Součástí povinné výbavy je taky družinová lékárnička… 

 Každý z vás musí mít taky doklad totožnosti! 

 Každé družině by se mohla hodit GPS navigace nebo navigace v mobilu. Je tedy 

dobré si ji sehnat. Pokud některá z družin nemá k dispozici, kontaktujte Kecku! 

 Sebou si taky vemte westernové oblečení, které už bylo zmíněno v minulém TT 

cituji: " S sebou si vezměte vhodné oblečení ve kterém budete v roce 1898 na divokém 

západu co nejméně nápadní (klobouk, košile, šaty :-)), je možné že se budete účastnit 

nějaké dobové kulturní akce.")                                            

 Nezapomeňte si taky své věci na modul Přežití! Info k němu je na nástěnce (věci 

typu stany, kotlíky, jídlo na vaření, sekyry,rýček, čaj, atd.) 

 POZOR!!! Pořadatelé změnili popis jídla, které budete vařit…Nyní je oficiální 

název: smažené knedle na cibulce s vejcem a párkem… Uzpůsobte tomu prosím 

jídlo, které budete brát sebou… 

 Sraz na SZ: pátek v 14:50 na nádraží ČD 

 Návrat: 13:53 nebo 14:53 

 Cena: 260,-kč; dalších 260,- vám platí Středisko!! Buďte mu vděční  

Jelikož Mloci na SZ, udělejte si Družinovou výpravu… 

Další akce 

Předtáborová výprava 

…proběhne poslední víkend před táborem, tedy 19.-21.6. Zapište si proto toto datum, ať 

nás jede, co nejvíce!!!  

Za vedení oddílu Majkl 




