
1. oddíl skautek
SKAUTSKÝ ROK 2021/2022

 Zahájení činnosti skautského oddílu proběhne na jednotlivých schůzkách v
druhém týdnu září (od 6. září 2021).
◦ pondělí 6.9. skautky (Sedmikrásky) od 17:00 do 19:00 hod
◦ úterý 7.9. benjamínci od 16:45 do 18:00 hod
◦ středa 8.9. světlušky od 16:30 do 18:00 hod
◦ čtvrtek 9.9. skautky (Kamejky) od 17:00 do 19:00

 Kdo se nemůže zúčastnit, prosíme o zprávu předem, děkujeme. Pokud členka bez
omluvy nepřijde na první schůzku, bude automaticky odhlášena!

 Dále prosíme rodiče děvčat, která nadále neplánují chodit do oddílu, ať tuto
informaci sdělí mailem co nejdříve (nejpozději do 6.9. 2021).

 Skautky – rozdělení děvčat do jednotlivých družin (tedy jestli budou mít schůzky v
pondělí či ve čtvrtek) řeší individuálně Sýkora se skautkami podle jejich časových
možností. Prosíme všechny skautky (rodiče skautek) napište co nejdříve Sýkoře
(anna.kubastova@seznam.cz), který den můžete chodit na schůzku skautek!!

 
 Světlušky budou během schůzek rozděleny na dvě skupiny (šestky), ale sejdou se

všechny v Osadě ve stejný čas.
 
 Nováčky přijímáme určitě do skupiny benjamínků a po domluvě do kategorie

skautek. Ke světluškám přijímáme jen nováčky, kteří si již zarezervovaly místo.
 
 Vzhledem k epidemiologickým podmínkám neproběhne zahajovací oddílovka.

Všechny schůzky proběhnou venku (tak abychom nemusely nosit roušky a
vyžadovat test). Choďte na schůzky ve vhodném oblečení dle počasí pro venkovní
pobyt.

 Na táboře proběhlo převedení několika děvčat do jiné věkové kategorie. Tedy z
benjamínků do světlušek a ze světlušek do skautek. Týká se i těch, které nebyly na
táboře.

 
 Zde je seznam, kdo od září patří do které skupiny:

SKAUTKY  -
PONDĚLÍ/ČTVRTEK

BENJAMÍNCI - ÚTERÝ SVĚTLUŠKY - STŘEDA

Maky Mia Ema O.

Nelča Adélka T. Tučňáček

Ještěrka Izabelka Vála

Myška Tonička Anička S.

Tygřice Bety V. Justýnka

Stela Karla Amazonka

Gryzli Králíček
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Rukavička Bára S.

Polly Anabel

Popelka Klárka G.

Jehlička Míša

Kačenka Julča M.

Ponožka Julča T.

Jú Gita

Šárka Střelka

Iva Alžbětka V.

Jeé Dita

Magda Anežka

Cvrček Berenika

Průzkumník Malala

Kittka Sophinka

Linda

Hanička

Bingo

Bambule

 Činnost oddílu se bude řídit platným hygienicko-epidemiologickým nařízením.
Počítejte tedy zatím se schůzkami venku. Dále uvidíme jak se bude situace vyvíjet
:-)

 
 Plán akcí se bude přizpůsobovat daným možnostem, určitě bychom rády

uspořádaly výpravu či alespoň jednodenní akce.
 

 Pro účast na táboře 2022 bude opět rozhodující docházka během roku
(schůzky, výpravy). Počet účastníků tábora je dán max. počtem stanů - omezen
kapacitou tábořiště (a dále „možnostmi a kapacitou“ vedení oddílu :-) )

Za vedení oddílu
Tereza Hůlková – Uzlík


