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	 	Vážení	rodiče,	milí	hoši,	
	 	 	 přejeme	 všem	 členům	 oddílu	 i	 jejich	 rodičům	 úspěšný	 rok	
2018.	 Doufáme,	 že	 letošní	 rok	 bude	 pro	 náš	 oddíl	 ještě	
úspěšnější	 než	 loňský.	 K	
tomu	 je	 však	 potřeba	
pomoc	 od	 všech	 členů	
oddílů.	 Bohužel	 v	 poslední	
době	 je	 účast	 některých	
členů	 na	 akcích	 velmi	
špatná.	 	 To	 narušuje	
činnost	oddílu	a	bere	chuť	
do	 práce	 vedení	 oddílu	
i	 jednotl ivým	 rádcům.	
Prosím	 proto	 všechny	 členy	 oddílu,	 aby	 zásadně	 zlepšili	 svou	
účast	 na	 družinových	 a	 oddílových	 akcích.	 Zároveň	 prosíme	
rodiče	 našich	 členů,	 aby	 se	 pokusili	 rodinný	 program	 alespoň	
trochu	přizpůsobit	oddílovému	programu	a	umožnili	 tak,	 svých	
synům	pravidelnou	účast	na	oddílových	akcích.	Moc	děkujeme.	

Ve	 zpravodaji	 jsou	 kromě	
seznamu	 akcí	 také	 první	
informace	 o	 letním	 táboře.	
Budeme	 moc	 rádi,	 když	 se	
tábora	 zúčastní	 všichni	
členové	oddílu.	
									 Smíchus, Natan 

43.	SKAUTSKÝ	ODDÍL	MODRÝ	ŠÍP

LEDEN	2018

	 	 	Leden	je	měsíc	registrace	členů	v	Junáku.	Částka	 je	
850,-	 Kč	 a	 je	 v	 ní	 obsaženo	 skautské	 pojištění,	
registrace	 v	 organizaci,	 příspěvek	 na	 klubovnu,	
zapůjčení	oddílové	mikiny.	
		Nepodařilo	se	mi	dohledal	příspěvky	od	následujících	
členů:	
Kovboj,	Filip,	Mokrar,	Zub,	Tkanička,	Buvol,	Eda,	Kapr,	
Vydra,	 Onfu,	 Satan.	 Pokud	 ]to	 členové	 zapla]li,	
prosím	dejte	 	 nám	vědět,	 kdy	byly	 příspěvky	 zaslány	
na	 účet.	 Děkujeme.	 Příspěvky	 prosím	 pošlete	
na	 bankovní	 účet	 našeho	 skautského	 střediska	
č.	 2500897714/2010.	 Nezapomeňte	 k	 platebnímu	
příkazu	připojit	jméno	chlapce	-	člena	oddílu.	

LETNÍ TÁBOR
Letošní	letní	tábor	se	uskuteční	v	termínu:	

	30.června	-	21.	července	2018.	
Chceme	opětovně	 jet	na	Aprílovou	 louku	v	Klubinské	
dolině	 nedaleko	 Staré	 Bystrice	 na	 Slovensku	 (právě	
vyřizujeme	 potřebná	 povolení).	 Cena	 tábora	 bude	
3.500,-	 Kč.	 Byli	 bychom	 rádi,	 aby	 se	 tábora	 zúčastnili	
pokud	možno	 všichni	 členové	 oddílu	 a	 v	 celém	 jeho	
rozsahu.	 Malý	 počet	 účastníků	 a	 účast	 jen	 na	 část	
tábora	 narušuje	 program	 a	 zvyšuje	 finanční	 náklady	
na	chod	tábora.		Moc	děkujeme	za	pochopení. 

PŘÍSPĚVKY
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 SEZNAM ODDÍLOVÝCH AKCÍ:  
Výprava	na	Modřenku	-	Boj	družin	(pátek	26.1.	–	sobota	28.1.2018)	 	
Sraz	v	16:35	na	autobusové	zastávce	Benzína.	Návrat	v	neděli	v	15:15	na	
stejnou	zástavku.	
S	sebou:	-	oddílové	tričko,	šátek,	mikina,	spacák+karimatka,	psací	potřeby,	
blok,	hygienické	potřeby,	přezůvky,	náhradní	ponožky	a	rukavice,	teplé	
oblečení,	převlečení	do	chaty,	KPZ+OL.	
Družina:	domluví	si	jídlo	na	všechny	večeře,	obědy	a	snídaně.	
Na	výpravě	bude	probíhat	BOJ	DRUŽIN!	

Oddílovka	(čtvrtek	1.	2.	2018)	 	
Oddílovka	bude	výjimečně	ve	čtvrtek.	Sraz	v	16:00	v	klubovně	a	konec	
kolem	18:00	tamtéž.	S	sebou:	oddílové	tričko,	oddílový	šátek,	oddílovou	
mikinu,	blok,	psací	potřeby,	přezůvky,	hudební	nástroj	(pokud	na	žádný	
nehraješ,	tak	si	nějaký	vyrob).	
Na	první	akci	v	druhém	pololeq	tohoto	školního	roku	si	trošku	zazpíváme,	
zahraje	na	různé	hudební	nástroje,	a	hlavně	zkusíme	společně	secvičit	
alespoň	jednu	pěknou	písničku	do	soutěže	skautských	oddílů.	
Výprava	na	Kamenný	ostrov	(sobota	10.2.2018)	 	
Tentokrát	se	vydáme	na	místa	nedaleko	Čermné	ve	Slezsku,	kam	se	dřív	
jezdívalo	na	výpravy	pravidelně.	
Sraz	6:30	na	nádraží	Ostrava	–	Svinov	(v	prosklené	hale	u	pokladen)	a	návrat	
v	19:15	tamtéž.	
S	sebou:	100,-	Kč,	jídlo	a	piq	na	celý	den,	teplé	oblečení,	náhradní	oblečení,	
KPZ+OL,	pláštěnku,	blok,	tužka,	oddílové	tričko,	oddílový	šátek	a	oddílovou	
mikina.	
Oběd	se	bude	vařit	po	družinách	na	ohni	(domluvte	si	společně	suroviny	a	
případně	si	půjčte	z	klubovny	kotlík),	přesné	zadání	s	dozvíte	včas!	

Tělocvična	(pátek	16.2.2018)		
Sraz	v	15:30	u	klubovny	nebo	15:55	u	tělocvičny	(ZŠ	Srbská).	S	sebou	
převlečení	a	přezuq	do	tělocvičny,	piq.	
Zase	si	pořádně	zasportujeme	a	vyzkoušíme	nové,	méně	známe	hry.	

Monte	Carlo	(pátek	23.2.	2018)	 	
Sraz	v	16:00	u	klubovny	a	konec	kolem	18:30	tamtéž.	
S	sebou:	společné	oblečení	odpovídají	honosnos]	kasina	v	Monte	Carlu,	
falešný	občanský	průkaz		a	spoustu	štěsq	do	hry.
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SEZNAM ODDÍLOVÝCH AKCÍ:  
So	24.2.	-	Ne	25.2.	-	Výprava	na	Velký	
Choč	-	zimní	táboření	pro	rovery	a	starší	
skauty	
So	3.3	-	Výprava	na	Kozubovou	
Pá	9.3.	-	Bazén	
Pá	23.3.	-	Setkání	s	rodiči	
So	24.3.	-	Vítání	jara	
Pá	6.4.	-	So	7.4.	-	Družinové	výpravy	
Pá	13.4.	-	Návštěva	muzeum	
So	21.4.	-	Výprava	na	Ivančenu	
Út	24.4.	-	Městská	bojovka	
Pá	27.4	-	Sportovní	turnaj	družin	
Pá	4.5.	-	Handicapovaná	oddílovka	
So	12.5.	-	Ne	13.5.	-	Trochu	fku			 	
	 	 	 v	Atlanfku	
Ne	13.5.	-	divadlo	Narnie	
Pá	18.5.	-	Oddílovka	
Pá	25.5.	-	Orientační	závod	
Pá	1.6.	-	Ne	3.6.	-	Luďkův	memoriál	
Pá	8.6.	-	Oddílovka	
Pá	15.6.	-	Ne	17.6.	-	Závěrečná	výprava	
Pá	22.6.	-	Závěrečná	oddílovka	

Plán	 akcí	 by	 se	 neměl	 výrazně	 měnit.	
P roto	 pros íme	 všechny,	 aby	 s i	
na	jednotlivé	akce	udělali	čas.		
Seznam	 jednotlivých	 akcí	 je	 rovněž	
na	 oddílových	 stránkách	 a	 facebookové	
stránce	našeho	oddílu.		
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