
1.oddíl skautek 

Zahajovací oddílovka 
akce pro celý oddíl 

středa 2.9. 2020  16,30-18,00 hodin v Osadě 
na sebe:  
skautky + světlušky: skautský kroj 
Jitřenky: kroj benjamínků  
nové světlušky: převedené na táboře - skautské pískové tričko se žlutým šátkem a ty, které na táboře 
nebyly přijdou ve skautském pískovém tričku 
 
s sebou:  
roušku dle platného nařízení vlády 
věci na schůzku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Od září přijímáme nové členky pouze do družinky benjamínků. První společná schůzka benjamínků 
bude 8.9., která tomu bude uzpůsobená.  
Máte-li kamarádku, která by chtěla chodit do světlušek, domluvte se individuálně s Uzlíkem, jelikož 
kapacita světlušek je plně zaplněná - světlušky se nevejdou do klubovny. 
Máte-li kamarádku, která by chtěla chodit do skautek, domluvte se individuálně se Sýkorou. 
 
Prosíme rodiče děvčat, která nadále neplánují chodit do oddílu, ať tuto informaci sdělí mailem 
nejpozději do zahajovací oddílovky. Pokud členka bez omluvy nepřijde ani na první schůzku v týdnu 
od 7.9., bude též automaticky odhlášena - uvolníme tím místo novým zájemcům.  
 
Pravidelné schůzky začnou v týdnu od 7.9. 2020 
 
V letošním skautském roce bude opět možné získat oddílovou odborku “BOTIČKU” za docházku na 
skautské akce. 
Pro účast na táboře 2021 bude rozhodující docházka během roku (schůzky, výpravy). Počet 
účastníků tábora je dán max.počtem stanů - omezen kapacitou tábořiště. 
 
Rozdělení děvčat dle věkových kategorií: 
 

 PONDĚLÍ 
skautky 
Kamejky 
cca 17,00 -19,00 

ÚTERÝ 
benjamínci 
Jitřenky 
16,45 -18,00 

STŘEDA 
světlušky 
Bílá a Oranžová 
šestka 
16,30 - 18,00 

ČTVRTEK 
skautky 
Sedmikrásky 
cca 17,00 - 19,00 

1 Maky Alžbětka Kittka Myška 

2 Jehlička Amálka Průzky Nelča 

3 Ještěrka Lili Linda Gryzli 

4 Jojo Sofinka Rebeka Tygřice 



5 Popelka Berenika Líza Rukavička 

6 Polly Ema K. Anabel Cvrček 

7 Žížalka Anežka Ema O. Vivi 

8 Kačenka Anička K. Bára S. Šárka 

9 Jéé Malala Vála Jú 

10 Ponožka Bětka (nováček) Tučňáček Iva (nováček) 

11 Majda (nováček)  Bára Š. nováček 

12   Julča T. nováček 

13   Julča M.  

14   Míša  

15   Králíček  

16   Klárka G.  

17   Nosík  

18   Fany R.  

19   Róza  

20   Hanička  

21   Anička S.  

22   Justýnka  

23   Bambule  
 
 
 za oddílovou radu Petřík 


