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Vážení rodiče, milí hoši,  
   prázdniny jsou za námi. Letošní tábor byl 
ve všech ohledech velmi zvláštní. Sice se nám 
podařilo zajisAt krásné místo na Malé Fatře, ale 
z důvodu šíření Covidu-19 a s ním spojených 
omezení a různých nařízení jsme na konec tábořili 
na střediskové chatě Modřenka na Morávce. 
Vlčata spala většinu nocí v chatě. Samozřejmě si 
kluci vyzkoušeli spaní v tarpech (stanech), a to i za 
pěkného lijáku. Všichni to bez poOží zvládli. Jednu 
noc kluci spali i pod širákem a užili si výhled 
do údolí i na hvězdy nad hlavou. Uspořádali jsme 
i výpravy na kolech, pěší výlety po okolí a zahráli 
si spoustu her. Takže přesto, že tábor nebyl 
přesně podle našich představ a hygienická 
nařízení nás omezovala v jinak běžných 
činnostech, tábor jsme zvládli a myslím, že se 
v mezích možnosO povedl. Snad příšO rok již 
budeme moci spát ve stanech a užít si pořádné 
táboření. 
      V novém skautském roce budou schůzky 
opětovně v úterý od 16:00 do 17:30. Kromě 
pravidelných úterních chůzek samozřejmě 
chystáme občasné akce v pátek (oddílovky, 
tělocvičny, bazén…) a hlavně výpravy. A to jak 
jednodenní, tak i vícedenní. Doufáme, v dobrou 
účast všech členů, protože jedině tak může naše 
činnost být kvalitní.  
 Prosíme, aby všichni členové nosili 
na schůzky roušku. Pokud to bude možné, 
budeme oddílové akAvity prováděn hlavně venku, 
ale v případě nepřízně počasí využijeme naši 
klubovnu, ve které zaOm musíme mít roušky. 

           Natan 

ONLINE KOMUNIKACE 
Rádi bychom zlepšili komunikaci vedení oddílu s jeho členy a jejich rodiči. 
V loňském roce jsme využívali Facebook, webové stránky oddílu a emaily. Tyto 

komunikační kanály chceme zachovat, ale bohužel ne 
vždy fungovaly tak, jak bychom si přáli. Například u 
emailů se nám často stávalo, že dopisy se vracely jako 
nedoručené. Navíc občas potřebujeme dát rychle 
vědět (například změnu návratu z výpravy). Proto jsme 
se rozhodli využít komunikačního nástroje Viber. 
Aplikace je bezplatná a dostupná pro všechny chytré 
mobilní telefony a můžete si ji naistalovat i do svého 
počítače. 

Byli bychom moc 
rádi, kdyby si všichni rodiče (případně 
i členové oddílu) aplikaci nainstalovali a my 
jim touto cestou mohli posílat důležité 
informace o činnosA oddílu. Moc děkujeme. 
 Prosíme rodiče, aby nám zároveň 
poslali svůj email, na který budeme zasílat 
informace o oddílové činnosA. Zašlete svůj 
email na adresu: skauA@modrysip.cz. 
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TÁBOR 2020ODDÍLOVÉ AKCE  
Pá 4.9. - Zahajovací oddílovka 
So 12.9. - Ne 13.9. - Výprava U lípy  
Pá 18.9. - Sportovní oddílovka 
Pá 25.9. - Tělocvična 
Pá 9.10. - Oddílovka 
Pá 23.10. - Tělocvična 
St 28.10. - Pá 30.10. - Podzimní prázdniny 
na Modřence 
Pá 13.11. - Tělocvična 
Út 17.11. - Výprava do Kyjovic 
Pá 20.11. - Bazén 
Pá 27.11. - Ne 29.11. - Výprava - Oddílový 
sněm 
Pá 4.12. - So 5.12. - Mikulášská výprava 
na Modřenku 
Pá 11.12. - Tělocvična 
Pá 18.12. - Ne 20.12. - Vánoční výprava na 
chatu Justýnka 
So 9.1.2021 - Výprava do Beskyd 
Pá 15.1. - Tělocvična 
Pá 28.1. - Ne 31.1. - Výprava na chatu 
Změna termínů akcí nastane jen ve 
výjimečných situacích, proto prosíme všechny 
členy o dobrou účast. 

               POZOR! 
Připomínáme všem členům, že výpravy jsou 
nejdůležitější oddílové akce. Proto stále plaO 
pravidlo: Neúčast na více než 4 výpravách 
po sobě, může být důvodem k ukončení členství 
v oddíle! Dále všechny členy prosíme, aby 
v dostatečném předsAhu, před každou výpravou, 
vyplnili webový formulář, ve kterém potvrdíte svou 
účast nebo neúčast na akci. 
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Zbylé oblečení

	 Po výpravách a po táboře zůstává oblečení, 
ke  kterému se nikdo nehlásí. Začíná se nám toto 
oblečení hromadit v klubovně. Bohužel tam 
nemáme tolik místa, a proto prosíme rodiče, aby se 
někdy přišli na tyto věci podívat, zda náhodou 
nejsou jejich synů. V opačném případě budeme 
muset věci vyhodit, což by určitě byla škoda.


Oddílové příspěvky

	 Prosíme všechny členy, aby nejlépe 
do  konce října zaplatili příspěvky na oddílovou 
činnost, které činí 850,- Kč na  tento skautský rok. 
Příspěvky zašlete na oddílový účet:   	 	 	
	 2001852386/2010 

K platbě nezapomeňte uvést jméno člena oddílu!

Pozor! Každý oddíl má svůj oddílový účet. K tomuto 
kroku jsme se rozhodli z důvodu lepší přehlednosti 
plateb. Pozor, ať peníze nepošlete na účet jiného 
oddílu!


Oddílová činnost

V září jsme vyrazili na dvoudenní výpravu 
do  Čermné. Spali jsme v tarpech, hráli hry a díky 
velmi teplému počasí se i koupali v  potoce. 
Fotografie a zápisy z akcí si můžete prohlédnout na 
oddí lových webových stránkách nebo na 
Facebookové stránce.

Přestože současná situace není nejlepší, budeme 
se snažit, aby naše činnost byla co nejkvalitnější. 
Samozřejmě při zachování všech požadovaných 
hygienických a epidemiologických nařízeních. 
Pokud to jen trochu půjde, budeme preferovat 
aktivity venku.
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