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METHANOVY ÚNIKY 
Po jednoměsíční pauze způsobené maturitním shonem se znovu hlásím se svými úniky. 

Jaro se nám pomalu přelévá do léta, a pokud podobné počasí vydrží, tak je skvělou 

pozvánkou na tábor. 

Ten máme již za dveřmi, a proto dodávejte všechny náležité dokumenty, aby veškerá 

administrativa proběhla bez problémů. Nevím jak vy, ale já už se tábora nemůžu 

dočkat! 

V posledním měsíci družina vyhrála obvodní kolo Svojsíkova závodu, což je cenný 

skalp, který nám ale způsobil určité organizační potíže s červnovou výpravou. V tomto 

termínu se totiž koná krajské kolo závodu, kam se družina vydá, a doufám, že znovu 

bude úspěšná a neudělá ostudu. Pro Vlčata bude připravena náhradní výprava. Ta se 

bude konat v neděli. 

Také finišuje celoroční bodování-poslední šance na získání bodů je právě teď! Nu, to by 

snad stačilo…Tak přeji úspěšné cílové rovinky ve školách, a pak už naladit strunu na 

tábor a hurá na něj! 

*foto je z táboru (Gábora Irokézů) 2005, Stopař trénuje na lakrosový turnaj 

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN PRO ORONGO 
2. 6. Oddílovka v 7D. Pro Vlčata od 17.00 do 18.00. Pro družinu do 19.00. 

3.-5. Krajské kolo Svojsíkova závodu v Měsíčním údolí u Vlašimi 

Sraz 17.00 na Vršovickém nádraží. Návrat v neděli v 15.20 na Roztyly.S sebou 320kč. 

Detailnější informace jsou uvedeny v samostatném článku. 

5. 6. Jednodenní výprava pro Vlčata do Českého krasu. 

Půjdeme ze Srbska do Berouna. Sraz 8.55 na Hlavním nádraží u kas, návrat v 16.50 

tamtéž. S sebou 100 kč, povinné věci na jednodenní výpravu, jídlo a pití. 

7. 6. Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 

9. 6. Družinovka v 7D 17.00-19.00 

14. 6. Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 

16. 6. Družinovka-Sportík. Sraz v 16.45 na stanici Hostivařská (tram 22, 26) 

Půjdeme si zahrát lakros, fotbálek, frisbee do hostivařského lesoparku. Pro 

družinu povinné. Pro Vlčata dobrovolné. Konec v 19.00 na Hostivařské. 

21. 6. Schůzka Vlčat v Taškentu. 16.30-18.00 

23. 6. Družinovka v 7D 17.00-19.00 

24.-26. 6. Přípravák, Senoseč, Tachovksá kosa.  

Pod těmi názvy se skrývá jediná akce-příprava tábořiště, abychom to měli rychleji za 

sebou. Vezměte s sebou své rodiče/ratolesti (podle čtenáře) a přijeďte do oázy klidu 

v Českém lese. Čeká nás pokec za zvuků kytar a muchniček a taky nějaká ta práce. 

30. 6. Závěrečná oddílovka v Taškentu! Pro Vlčata od 17.00 do 18.00. Pro družinu 

do 19.00. 

Oddílová nebo černá trika jsou samozřejmostí. Bude se dobalovat, přinášet, odnášet 

táborový materiál a čeká nás také vyhlášení celoročního bodování! 
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KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU 
Úkol (do družinového deníku): Mezi úkoly, za které můžete dostat body do modulu 

Táboření, patří zjištění informací o místě, kam jedete. Pokuste se tedy zjistit co nejvíce 

o historii i současnosti skautského tábořiště Měsíční údolí a také zajímavosti o městě 

Vlašim. Co zjistíte, napište a nakreslete do družinového deníku. Za splnění úkolu 

můžete dostat až 30 bodů.  

S sebou - do družiny: stany, polní lopatku, družinový deník, buzolu, družinovou 

výbavu pro vaření na ohni + jedno hlavní jídlo na sobotu. Jídlo nesmí být instantní, 

bude hodnoceno. Čas na přípravu bude cca 2 hodiny. 

S sebou - každý: KPZ, ešus + lžíce + hrnek, psací potřeby, kroj (na nástup). 

 

Prosím,nezapomeňte si přivézt orazítkovanou přihlášku z okresního kola.  

Co můžete očekávat na místě:  

 přespání ve stanech na přilehlé louce 

 wc 

 v sobotu jedno hlavní jídlo a svačinu na závod, v neděli snídani a svačinu na 

cestu. Pitný režim bude zjištěn po celý víkend. 

 zajímavý program na páteční a sobotní večer 

 velkou společnou hru v neděli ráno 

 možnost poznat skauty a skautky z celé Prahy a mnoho dalšího ... 

Závod se bude skládat ze tří modulů: Brány, Závod a Táboření, bodovaných takto:  

Brány: 12x20 bodů 

Stanoviště závodu: 10x30 bodů 

Táboření:  

úkol v deníku: 30 bodů 

vaření: 60 bodů (bude se hodnotit ohniště, poživatelnost a množství) 

bodován bude i čas na trati - 60 bodů 

Pravidla závodu a další informace naleznete zde: http://svojsikac.skauting.cz/  

http://svojsikac.skauting.cz/

