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Ahoj kluci,
po kratší prázdninové odmlce se vám opět hlásím a přináším s sebou důležité informace. Je za
námi tábor, který v nás ve všech jistě zanechal spoustu zážitků a škola čar a kouzel v Bradavicích
(loňská táborová hra) má určitě na co vzpomínat.
Nový rok nám přinesl i několik změn. Jednou z nich je přechod Sviště a Šmuela do roverů, další
je nové složení družin, kde byly změny na postech rádců a podrádců. No a tou zřejmě nejvíce
důležitou je příchod nováčků do oddílu. Doufám, že se vám u nás v oddíle bude líbit, připravený
program vás bude bavit a najdete si zde mnoho nových kamarádů. Všichni v oddíle jsme přátelé,
proto se nebojte kdykoli se na něco zeptat, rádi vám pomůžeme.
Již to nebudu více natahovat a budu se těšit, až vás 5. 9. uvidím na Smrku.
Váš Hlásínek

Filip

Henry

Brouk

Šimon

Radim

Letos se složení družin změnilo
minimálně. Šmuel a Svišť odešli do
roverů, tímto bych je chtěl mezi námi
přivítat, a tím se uvolnila jejich role
rádce a podrádce. Letos budeme mít
v každé družině pouze jednoho
podrádce, bude jím Brouk pro Mloky
a Šimon pro Tučňáky. Rádci budou
Filip a Henry. Všem přejeme hodně
štěstí a úspěchů.
Složení družin a jejich vedení se může
v průběhu roku ještě trochu měnit,
to však ukáže až čas.

Dave
Echo
Honza
Soudek
Myšpulín
Kelt
Žabák
Kotlík
Emet
Hraboš
Chipsík
Sechy
Myšák

Kontakty na vedení oddílu

Rozpis akcí na září
5. 9.
9. 9.
16. 9.
19. 9.
23. 9.
26. 9.
30. 9.
2. - 4. 10.
7. 10.

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

-

Zip
ondrej.petrovsky@email.cz
605 701 503
Beebob
josef.kovacic.cz@gmail.com
773 979 233

Tradiční výprava na Smrk
Schůzka
Schůzka
Výprava
Schůzka
VIP výprava
Družinová schůzka
Vícedenní výprava
Schůzka + nový Hlásínek

Vlk
Medík
Leochod
Medvěd
Kuba
Hobit
Krumpáč
Béďa
Rigi
Česnek
David
Sysel

Schůzka pro rodiče

V úterý 29. 9. 2020 proběhne od 18 hod setkání
s rodiči. Prosíme o účast hlavně rodiče nováčků,
zváni jsou však samozřejmě všichni. Setkání
bude trvat přibližně hodinu, během které vám
přiblížíme běžný chod oddílu a zodpovíme
všechny vaše dotazy. Schůzka bude v naší
klubovně (adresa: Zemědělská 302/18a, 460 08
Liberec 8).
Moc se na vás těšíme.

Co je to Discord?
Discord je aplikace, která slouží ke komunikaci
přes internet. Díky mnohým výhodám nám
pomohla fungovat, když jsme v březnu přešli na
online program. Umožňuje nám jednodušší
komunikaci a mnoho pestrého programu i
vzájemné sdílení zážitků a zkušeností.
Jak chceme s Discordem pracovat nadále?
Discord již naštěstí není jedinou možností našeho
kontaktu, opět se můžeme běžně setkávat na
schůzkách a výpravách, ale na Discord by se
nemělo zapomínat a to i pro případ, že bychom se
k němu museli někdy vrátit naplno.
Díky dobrým zkušenostem a vašemu zapojení
jsme se rozhodli ho v naší běžné činnosti v jisté
formě zachovat. První změna se bude týkat výzev.
Jejich počet se značně sníží. Zatím je v plánu
dávat jednu až dvě měsíčně, ale bude vyžadovat
více vašeho času a snahy. Odměnou za její splnění
bude řádná dávka Mustangů, které se vám
započítají do kanadského bodování.
Rozhodně bychom chtěli zachovat herní turnájky.
Zatím jsme se rozhodli zvolit neděli a časově
chceme turnaje situovat do pozdního odpoledne,
přesnější čas se ještě dozvíte. Stejně tak i další
vychytávky, které nás či vás napadnou.
Každopádně se pokusíme udělat
vám z Discordu co nejlepší místo
pro vás, tak se nebojte přispívat
vašimi nápady, fotkami a čímkoliv
rozumným co vás jen napadne.

Tento článek je určen primárně nováčkům, ale
pokud si chceš zopakovat základní organizační
informace, nic ti nebrání ve čtení.
Naše oddílová činnost se primárně skládá ze
schůzek a výprav. Níže najdete základní informace
k obojímu.
Schůzky máme každý týden ve středu od 17 hodin
do 18:30. Setkáváme se v naší klubovně
(Zemědělská 302/18a, 460 08 Liberec 8). Na první
schůzce v měsíci vždy dostanete nové číslo
Hlásínku a na té poslední si užijete program, který
připraví váš rádce, podrádce či někdo další ze
starších členů družiny.
Na výpravy se můžete těšit každých 14 dnů.
Některé z nich budou jednodenní, jindy zas spolu
strávíme celý víkend. První výprava nás čeká již
5. 9. a zavede nás na Smrk, nebojte se přijít.

Družinovky
Nejspíše tenhle pocit moc dobře znáte. Sedíte
v klubovně a nemůžete se dočkat začátku
družinovky, ale nejprve je potřebné se poslechnout
hodně organizačních záležitostí. Přestože jsou tyto
informace velmi důležité, zabírají kousek času
vyhrazeného na program.
Z tohoto důvodu a na základě vašeho návrhu jsme
se rozhodli přesunout družinové schůzky. Od
letoška nebude družinovka první schůzkou
v měsíci, ale tou poslední. Rádce a podrádce by to
nemělo nijak ovlivnit a vám by to mělo přinést více
programu od vedení vašich družin.

Sice nám již začíná nový školní rok, ale na ten minulý zde máme ještě vzpomínku.

Byly
to
tři
doslova
kouzelné týdny strávené
na našem malebném
tábořišti ležícím v údolí
malé říčky Zábrdky.
Jsem si jistý, že všichni
stejně jako já jste přijeli
plní dojmů a naplněni
zážitky, jak jen to jde.
Chtěl bych vám všem
poděkovat, jelikož bez vás
by to nešlo.
No a teď už je čas naplno
se vrhnout do nového
skautského a školního
roku 2020/2021. První
akcí bude 5. 9. tradiční
výprava na Smrk, snad
se nás sejde co nejvíce.

