
VAŽENÍ ČLENOVÉ A RODIČOVÉ, DRAZÍ PŘÁTELÉ 
 

Vítám Vás v novém roce, ve kterém bych vám 
chtěl za celé vedení popřát hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a životních úspěchů. Snad tomu budou 
nápomocny i akce našeho oddílu. Co nás tedy čeká? 

Již tuto sobotu 11.1. proběhne tradiční 
oddílový přechod Pálavy, kde se potkáme  s vlčaty a 
s dívčím oddílem V Trávě, zvány jsou také rodiče.  

O pololetních prázdninách vyrazíme do 
Frenštátu pod Radhoštěm na běžky či sněžnice, 
doufejme že nám počasí bude přát a sníh bude. 
Prosíme o oznámení předběžné účasti zde: 
https://forms.gle/ijLXqPXhMV8km6JV7 

V únoru nás čeká zimní výprava do Krkonoš, 
kde je jistota sněhu. Počítáme s Mlčkou, Samíkem, 
Lukášem, Radovanem a Tiborem a Tomíkem, pokud 
má někdo další zájem, je poslední šance se přihlásit. 
Velikonoční výprava proběhne od 9. do 13.4., 
pojedeme do Javorníků, do Lidečka. 

V dubnu nás čeká ještě jedna dvoudenní 
výprava. Jako každý rok, tak i letos proběhne u mohyly 
Ivančena pod Lysou horou 25.4. připomínka padlých 
skautů za 2. sv. války. Letos se i my chceme této akce 
zúčastnit. Odjezd bude v pátek odpoledne a vrátíme 
se v sobotu večer. 

V neposlední řadě nás čeká o prázdninách 
letní tábor, letos do indiánských týpí. Jak už jsme vám 
psali v jednom minulém tomto měsíci a jak bylo i 
řečeno na listopadové schůzce s rodiči, táboření v týpí 
je v mnohém lepší než v podsadách, ale má také řadu 
úskalí. V týpí může být vlhko a proto není možné mít 
v něm věci v kufru či tašce, ale je nutností dřevěná 
bedna, zhruba o rozměrech 45x35x40cm s horním 
víkem. Kdo si neobstará vlastní (např. lodní kufr), pro 
ty pořádáme rukodělné workshopy, kde si 
bedničku vyrobí. Proběhnou 7.3. a 28.3. 
Předpokládaná cena materiálu bude nejvýše 500 Kč 
včetně laku. Kdo bude mít o workshop zájem, prosím 
o vyplnění dotazníku 
https://forms.gle/h763d9VWWfqGsHCL8, ať víme, 
kolik nakoupit materiálu. 

V červnu také proběhnou předtáborovky, kde 
budeme chystat tyče na týpí, a to 19. – 21.6. a 26. – 
28.6. Účast aspoň na jedné předtáborovce nutná! 
Také bych vás chtěl seznámit se zbrusu novým 
kalendářem na našich webových stránkách, kde 
najdete termíny všech akcí, co nás čekají a budeme 
také přidávat informace o akcích pod odkazem akce, 
doufám, že i to přispěje k lepší informovanosti. 
(http://www.plamen.skauting.cz) 
V nejbližších dnech obdržíte e-mail s informacemi 
ohledně registrace na další rok a s tím spojený výběr 
registračních poplatků za rok 2020. U nás na středisku 

preferujeme bezhotovostní platbu převodem, 
v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte na nás 
obrátit.V oddíle máme bohužel některé členy, kteří 
nechodí příliš často na naše akce a které skauting asi 
tolik nebaví. Nikoho z oddílu nevyhazujeme, jen 
možná by stálo za to popřemýšlet, jestli by nechtěli 
trávit svůj volný čas jinak. A jestli tedy má cenu se na 
tento rok registrovat.  

za vedení starých vlků Kavka 
 

Docházka prosinec 2019 
 

Všudybylové (100%):  Tibor 
Skorovšudové (75-99,9%): Dan, Sam, Dino, Tomík, 
Jindra, Kaktus, Trumpet 
Akorátníci (50-74,9%): Mlčka, Radovan, Honzík, 
Marek, KubaS 
Málobylové (25-49,9%): Michal, Pája, Lukáš, Vojta, 
Tomáš, Jáchym 
Nikdebylové: Staňa, Albert, Kuchárik, Okulár 
Jestřábi 58%, Mloci 54%, Štiky 47% 
7 akcí, 23 bodovaných, Ø 53 % 
 

KALENDÁŘ LEDEN 2020 
 

PÁ 10.1. 16.30 Oddílová schůzka  
na klubovně, vede: Kavka, Miki 
 

SO 11.1. Přechod Pálavy 
Sraz: v 7:11 na nádraží v BV (odjezd Os 7:41) 
S sebou: 30 Kč na vlak, připravenost, jídlo a pití na 
celý den, pláštěnku, vhodnou obuv a oděv 
Zveme také rodiče a přátele oddílu. 
Předpokládaný návrat: 16:11 vlakem od Mikulova 
 

PÁ 17.1. 16.30 Oddílová družina   
pro osmáky a starší, na klubovně, vede: Miki 
 

PÁ 24.1. 16:30 Oddílová schůzka 
na klubovně, vede: Váva 
 

SO 25.1. Oddílová výprava do okolí Břeclavi 
Vede: Miki, info v týdnu před akcí 
 

ÚT 28.1. 18:00 Půjčování běžek na Duhovce 
Vede: Pajda 
 

PÁ 31.1. – NE 2.2. Výprava za sněhem Frenštát pod 
Radhoštěm 
Sraz: v pátek 6:50 na nádraží v Břeclavi 
Na programu běžkařské výlety, hry na sněhu i uvnitř 
Návrat: v neděli 16:35 vlakem od Přerova 
Vede: Pajda, Kavka, Miki 
 

ÚT 3.2. 18:00 Vracení běžek na Duhovce 
Vede: Pajda 
 

PÁ 7.2. 16:30 Oddílová schůzka 
na klubovně, vede: Kyli 

TENTO MĚSÍC U STARÝCH VLKŮ - LEDEN 2020 


