
ZPRAVODAJ
Vážení rodiče, milí hoši,  

   začíná nám další skautský rok. Věříme, že bude lepší 
než loňský a nebudeme muset řešit žádná omezení 
činnos?. Aktuálně máme naplánované akce do prosince. 
Prosíme všechny členy, aby si zajis?li co nejlepší účast 
na oddílových akcích, výpravách i družinovkách.  
    Prosíme všechny členy, aby co nejrychleji vyplnili 
informace o kontaktech na rodiče, které jsou nutné 
pro komunikaci a přihlašování na výpravy. 
Potřebujeme od otce a matky členů znát jméno 
a příjmení, email a telefonní číslo. Předem moc 
děkujeme. Údaje můžete vyplnit na adrese: 

43.  ODDÍL SKAUTŮ A 43. SMEČKA VLČAT MODRÝ ŠÍP

 ZÁŘÍ 2022

Oddílové příspěvky

	 Prosíme všechny členy, aby nejlépe do konce října zaplatili příspěvky na oddílovou 
činnost, které činí 850,- Kč na tento skautský rok. Doufáme, že nebudeme muset příspěvky 
zvyšovat. Příspěvky zašlete na oddílový účet. K platbě nezapomeňte uvést jméno člena 
oddílu!

	 Pro vlčata:   2001852386/2010 

	 Pro skauty:  2201852372/2010 


      Kontakty:

skauti@modrysip.cz

603 167 678

http://skauti.modrysip.cz     

http://smecka-vlcat.modrysip.cz

https://www.facebook.com/modrysip.stranka 

https://www.facebook.com/43smeckavlcat

@modrysip


TÁBOR ODDÍLOVÉ AKCE  
Pá 2.9. - Zahajovací sportovní schůzka 
Pá 9.9. - Odpoledne her 
So 17.9. - Ne 18.9. Výprava sraz oddílů 
Pá 23.9. - Oddílovka 
St 28.9. - Výprava do Kyjovic 
Pá 30.9. - Tělocvična 
So 8.10. - Výprava na Zelené pláně 
Pá 14.10. - Tělocvična 
Pá 21.10. - So 22.10. Výprava Modřenka 
Pá 4.11. - Ne 6.11.  Středisková výprava 
Pá 11.11. - LaserGame  
Pá 18.11. - Ne 20.11. Oddílový sněm -  
   výprava na chatu 
Pá 25.11. - Bazén 
Pá 2.12. - So 3.12. - Mikulášský akce 
Pá 9.12. - Tělocvična 
Pá 16.12. - Ne 18.12. - Vánoční výprava 
Budeme se snažit, aby případná změna termínů 
akcí nastala jen ve výjimečných situacích, proto 
prosíme všechny členy o dobrou účast. 
  POZOR! 
Připomínáme všem členům, že výpravy jsou 
nejdůležitější oddílové akce. Proto stále plaJ 
pravidlo: Neúčast na více než 4 výpravách 
po sobě, může být důvodem k ukončení členství 
v oddíle! Dále všechny členy prosíme, aby 
v dostatečném předs?hu, před každou výpravou, 
vyplnili webový formulář, ve kterém potvrdíte svou 
účast nebo neúčast na výpravě.  
Další informace na oddílovém Facebooku nebo 
webových stránkách: 

hhp://skauk.modrysip.cz 
hhp://smecka-vlcat.modrysip.cz

hhps://forms.gle/kwFXu9HrVwBJhZmYA

http://skauti.modrysip.cz
http://smecka-vlcat.modrysip.cz

