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Nazdar milé světlušky, skautky a benjamínci! 
 
Tak jsem si dala tu práci a překopírovala jsem všechny maily, co jsme 
vám posílaly a došla jsem k číslu 8. Tímto vám dnes zasíláme 9. dopis 
do karantény. V každém dopise máte vždy úkol na týden a zasáláte 
nám jak ho plníte, za což moc děkujeme. 
Za benjamínky nejvíce dostáváme fotky od Klárky a Malali jak plní úkoly za zvířátka 
do Pěšinky. Napsala nám také Anežka, Bětka a Julinka. 
Skautky mají pravidelně schůzky on-line každé úterý. I ony mají stálice, které ještě 
snad nevynechaly ani jednu schůzku Maky, Rukavička, Myška, Jehlička, Grizly, Káťa a 
Nelča. 
 Ze světlušek se nejvíce zapojuje Průzky, Vivi, Hanička. Kačena a Králíček nám 
dokonce sami píší emaily. Světlušky, které se zapojily alespoň jednou: Ponožka, 
Tučňáček, Nosík, Vála Jú, Kittka, Justýnka.  
Doufám, že se do zasílání zapojíte i ostatní, co jste nám ještě nenapsaly a je vás 
celkem hodně! Všechno, co nám posíláte zveřejňujeme na oddílových stránkách. 
Asi jste zvědavé, co se událo během minulého týdne. Ještě minulý týden v neděli bylo 
setkání všech vedoucích  oddílů v našem středisku a diskutovalo se, kdy budou moc 
být schůzky. Musíme si ještě chvilku počkat, až nám dovolí být k sobě blíže jak 2m.  
Dále proběhla oddílová rada k táboru  v Osadě. Sešly jsme se všechny, udržet 
rozestupy 2m a diskutovat v rouškách nic moc. V pátek pak vydalo ministerstvo 
zdravotnictví manuál k pořádání táborů.  Další podmínky ke stanovým táborům se 
dozvíme během úterý 19.5.   Následně  se sejdeme jako oddílová rada a  padne 
definitivní rozhodnutí  jestli jsme tábor schopni za podmínek, které nám určí 
zvládnout.  
 
A co úkol na další týden? Společný jmenovatel bude Plyšákomanie. Určitě každá z vás 
máte doma nějakého oblíbeného plyšáka, nebo dokonce sbírku plyšáků :-). A nebo jste 
jako miminko byly focení s plyšákem.  Záleží na vás, jak úkol ztvárníte. Takže zase 
vezměte mobily a budeme se těšit na krásný fotečky.  
Aby nebyl úkol pouze jednostranný, na stránkách najdete fotky našich plyšáků z 
dětství. 
 
s pozdravem 
Petřík, Sejkora, Kvítko, Bodla, Krteček, Uzlík a Ela 

 

 


