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Nazdar milé skautky, světlušky a Jitřenky! 
 
Všechny vás moc zdravíme v den, kdybychom měly mít oddílovou akci. 
Dnes je to přesně 30 let, kdy byla obnovena činnost dětských oddílů 
našeho střediska. Již určitě víte, že skauting byl ve své historii 
několikrát zakázán a v tento den před třiceti lety - 15.3.1990 se konečně sešli holky i 
kluci na své první schůzce po několika letech, kdy to nebylo možné. Bylo to pro 
všechny naprosto skvělé, hurá! 
 
Dnes se bohužel sejít nemůžeme a ani v nejbližším čase se nebudeme moct potkat na 
schůzkách, protože máte takové "nucené" prázdniny. Avšak věříme, že si nadále plníte 
své povinnosti a v duchu skautských principů a zákonů se snažíte pomáhat tam, kde 
můžete. Velikou pomocí je už jenom to, že dodržujete hygienu - pořádně a pravidelně 
si myjete ruce, neshromažďujete se ve velikých skupinách, dodržujete všechna 
nařízení, která vzhledem k situaci byla vyhlášena a hlavně to, že současnou situaci, 
která není příjemná pro nikoho z nás, zvládáte a tím jdeme příkladem pro všechny 
ostatní.  
Nezapomínejte, že to, že jsme skautkou či světluškou nebo benjamínkem, se nepozná 
podle toho, že nosíme kroj a scházíme se v klubovně, ale především podle toho, jak se 
chováme.  
 
Aby vám čas trávený doma rychleji utíkal najdete na internetových stránkách našeho 
oddílu několik nápadů, co můžete dělat, ale samozřejmě až po tom, co splníte 
všechny úkoly do školy, které vám paní učitelky zasílají.  
Po dobu vašich nucených prázdnin se koná středisková fotosoutěž! Kdo nemáte 
možnost zachytit zážitek na foťák, namalujte pěkný obrázek! 
Taky se rozjíždí střediskový časopis! Hledáme pro něj jméno - napadá Tě nějaké 
zajímavé? 
Více informací se dozvíte právě na stránkách oddílu.  
 
Dnes je krásný den a věříme, že většina z vás vyrazí i na krátkou procházku ven.  
Víte jak se jmenuje vaše ulice a především proč/podle koho? A co ulice ve vašem 
okolí? 
Dokážete pojmenovat první kvetoucí kytičky, které na svých toulkách již potkáváme? 
Středisková akce Mistr Uzel se určitě neuskuteční ve svém původně plánovaném 
termínu, ale to neznamená, že si nemůžete uspořádat malou soutěž doma s 
rodiči/sourozenci. Naučte nějaký uzel rodinu a třeba vás ostatní překvapí a naopak 
naučí nový uzel vás. Už se těšíme, až jej naučíte ostatní v oddíle. 
Jelikož pro naše Jitřenky ještě uzlování není, jejich úkolem je se naučit či procvičit 
vázání tkaničky. Komu se to podaří, čeká na ni zvířátko do Pěšinky.  
Věříme, že spousta z vás dokáže najít něco, jak trávit čas aktivně a zajímavě, i když 
jsou podmínky v dnešních dnech trochu stížené.  
 
Bude skvělé, když své zážitky sepíšete, namalujete a poté je budeme moci dát do 
našich kronik. 



 
Přejeme vám hezké dny a doufáme, že se společně shledáme hned, jak to bude 
možné. 
Se stiskem levé ruky 
Nazdar! 
 
Uzlík, Petřík, Sýkora, Kvítko, Krteček, Ela a Bodla 
 


