
Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s.
1. oddíl skautek

SKAUTSKÝ ROK 2022/2023

Zahájení činnosti našeho oddílu proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 na oddílové schůzce 
(tedy společné schůzce skautek, světlušek a benjamínků). Schůzka proběhne v Osadě od 
16:30 do 18:00 hodin. Na sebe kroj, s sebou vybavení na schůzku a nožík.
Zahajovací oddílovka není určena pro nováčky benjamínků, ti jsou srdečně zváni na první 
schůzku v pátek 9. 9. 2022 od 15 hodin v Osadě. 

Kdo se nemůže zúčastnit zahajovací oddílovky 1. 9., 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 30. 8. 2022). Do oddílu se hlásí několik nováčků, které 
nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout.

Jednotlivé schůzky začnou v druhém týdnu září (od 5. září 2022).

Jelikož se počet členek neustále zvyšuje (což nás těší, ale kapacita oddílu je bohužel 
omezená) bylo na táboře domluveno rozdělení oddílu na jednotlivé věkové kategorie 
následovně:

 družiny skautek budou tři:
◦ Kamejky – pondělí cca 17:00 – 19:00
◦ Sedmikrásky – čtvrtek cca 17:00 – 19:00
◦ Pampelišky (družina starších skautek) – úterý/středa po schůzce světlušek 

 roj světlušek se rozdělí na dvě skupiny
◦ pravděpodobně vzniknou 4 šestky (bílá, oranžová, modrá a zelená)
◦ schůzky budou v úterý a ve středu od 16:30 do 18:00 hodin

 benjamínci (Jitřenky) budou mít nově schůzky v pátek cca od 15:00 do 16:00 hodin

Vzhledem k tomu, že se věkové kategorie světlušek a skautek budou dělit, je potřeba zjistit 
časové možnosti všech děvčat, aby mohlo dojít k rovnoměrnému rozložení do družin a 
šestek. 
Prosíme tedy, abyste se vyjádřili pomocí odkazu níže, který den vaše dcera může na 
schůzky chodit. Pokud může v obou termínech, označte, prosím, obě varianty. Prosíme o 
vyjádření do 25. 8. 2022. 
Finální rozdělení se dozvíte po oddílovce. 

odkaz skautky: https://forms.gle/ofphwaK71ZKc2YzL9
odkaz světlušky: https://forms.gle/ZLWRp2xybYZMjatJ7

Nováčky přijímáme pouze do skupiny benjamínků. Ke světluškám a skautkám přijímáme 
jen nováčky, kteří si již zarezervovali místo.

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.
Seznam (tabulka), kdo od září patří do které skupiny je v samostatné příloze.

https://forms.gle/ofphwaK71ZKc2YzL9
https://forms.gle/ZLWRp2xybYZMjatJ7


Na letošním táboře jsme začaly používat nové
(barevné) skautské šátky tzv. šátky nové řady. Budeme
rády, pokud budou děvčata šátek nosit během roku na
skautské schůzky, akce apod. Tento šátek se nenosí ke
kroji, ale samostatně přes „civilní“ oblečení. Kdo šátek
nemá a chce si jej pořídit, může tak učinit buď ve
skautském obchodě v JUNu a nebo jich má vedení
oddílu několik k dispozici. Cena je 125,-Kč. 

U kategorie benjamínků budou šátky nové řady sloužit i jako krojové (k modrému 
krojovému triku), je tedy nutné si šátek pořídit co nejdříve. 

Pro příští rok (tábor) plánujeme vyměnit oranžová středisková trička za skautská trička, 
která pořídíte také v JUNu. Nebude se jednat o konkrétní motiv, ale o libovolné oficiální 
tričko z JUNu se skautským motivem/logem (viz výběr ze současné nabídky níže). Triko 
bude povinné na tábor, ale pořídit jej můžete kdykoliv a děvčata jej mohou nosit již během 
roku na schůzky, výpravy atd.

Bližší informace k docházce, která i letošní rok bude rozhodující pro účast na táboře 2023 se
dozvíte u plánu akcí, který zašleme po první oddílovce. 

Za vedení oddílu
Tereza Hůlková – Uzlík


