
TENTO TÝDEN č.9
Téma na měsíc listopad je hledání informací.
-radcové již obdrželi od hupa informace.

-Na sněmu během VPV jsme si odhlasovali obnovení nováčkovské zkouš-
ky. Zároveň jsme se shodli, že si ji zpětně splní všichni, kteří ji nesplnili v 
minulosti. Její nové znění se brzo objeví na nástěnce.
-Splněná nováčkovka bude podmínkou pro složení skautského slibu 

Pá 11.11.2016 Večerní hra ve městě
-vede Hup
-další informace jsou zatím přísně tajné…
-sraz 16:30 na klubovně
-končit bude značně později, nezapomeňte
-učast§

So 12.11.2016 Sobota Františka Kňourka
-velkolepé vyvrcholení Kňourkománie
-11:00 Odhalení pomníku (Charvatská Nová Ves)
-13:00 Otevřená Klubovna + promítání starých fotek (klubovna)
-15:30 Divadelní Hra „Do tábora“ (Dělnický dům v Břeclavi)
-Nezapomeňte pozvat rodiče, babičky, strýčky… 
-více info na Fb události

17.11.2016  Akce Výměna informací
„Spousta činů má ve své podmínce výprávěj x minut skupině osob. U nás v oddíle se tyto 
činy moc neplní a tak jsem se rozhodli s tím něco dělat. Na tuto akci si bude moct 
kdokoliv připravit povídání o něčem, co ho zaujme, obohatit ostatní a ještě si splnit orlí 
pero. Vemte si do ruky Svitek a věřím tomu, že každý najde čin z této kategorie, který si 
může splnit. Jedná se například o činy ze skupiny 2A astronomie; 2C �loso�e; 2D histo-
rie; 2E Hledání pravdy; 2G meteorologie; 2U příroda - ekologie; 2V přírodní národy a 
etnika; 2W topogra�e a zeměpis; 2Y věda

Budu moc rád, pokud dorazíte i když nebudete mít připravený žádný čin. Skaut je přeci 
zvídavý ;) Můžete mít připravené prezentace na �eshce. Čas a místo upřesníme v příštím 
TT. Těším se na vás.“

25.-27.11.2016 Škopr 
-Doslechlo se ke mě, že Trumpet stále nepotvrdil svou účast!
- info pro účastníky minulého ŠkoPRu: přivezte s sebou fotky, obrázek či 
cokoli jiného, kde bude znázorněno jak se daří Vašemu semínku. A Vy co 
jste semínko ještě nezaseli, je nejvyšší čas…

7.11 - 13. 11. 2016

Za  vedení: Kecka


