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SLOVO ÚVODEM 
Prázdniny přeběhly před očima rychleji, než by si kdo na jejich začátku dokázal 
představit a to znamená jediné. Pustit se znovu do víru školy, ale i schůzek a výprav. 
Doufám, že si z prázdnin všichni přinesli spoustu zážitků a energie. Již na začátku bude 
potřeba právě energie na nábor nových Vlčat. Po táboře nám totiž vznikla mezera-kluci 
ve skautském věku přešli do roverů, kde se společně s holkami pokusí vytvořit roverský 
kmen a pak zde máme až Vlčata. Proto potřebujeme posílit jejich řady, aby zanedlouho 
znovu oživly řady skautů s dělením na jednotlivé družiny. 
Pokud byste věděli o kamarádech, sourozencích a jiných nadějích, neváhejte a přiveďte 
je na úvodní schůzku pro nováčky! 
PLÁN AKCÍ 
6. 9. Oddílovka od 17.00 do 19.00 v Taškentu.  
13. 9. Vlčácká schůzka-Úvodní schůzka pro nováčky. 16.30-18.00 v Taškentu. Pomáhá 
Filip s Citronem 
15. 9. Úvodní výprava pro nováčky a Vlčata. Výprava s rodiči. Pojedeme na Hájovnu, 
která leží mezi Říčany a Svojeticemi. 
Sraz bude v 8.30 na Vršovickém nádraží u kas. Návrat 16.40 tamtéž. 
20. 9. Vlčácká schůzka 16.30-18.00 v Taškentu. Pomáhá Opice se Stopařem. 
21. 9. Roverská schůzka. Prohlídka Senátu. Sraz v 15.45 na zastávce tramvají 
Malostranské náměstí. Celý program bude trvat cca hodinu. Kdo by nestíhal, nechť 
dorazí do 15.59 sem: Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 
27. 9. Vlčácká schůzka 16.30-18.00 v Taškentu. Pomáhá Rohlík a Kačer.  
27. 9-30. 9. 2012 Sraz v 18.30 v Taškentu 
km). Po večeru v Praze se druhý den přesuneme na základnu Ličov v Novohradských 
horách. Bližší informace budou včas vydány. S sebou povinné věci na vícedenní 
výpravu, 350 kč na dopravu a ubytování. Návrat v neděli v 16.40 na Hln/16.35 
Vršovice. 
4. 10. Oddílovka v Sedmidomkách 17.00-19.00. S sebou: oddílová (černá trička), šátky, 
povinné věci na schůzku. 
NABÍDKY A RESTÍKY 
Tímto článkem chci ponouknout všechny k tomu, aby se zamysleli, zda by náš oddíl 
nemohl fungovat líp. Mohl. Tato odpověď by asi měla zaznít z úst všech vedoucích 
nejen u nás, v republice, ale na celém světě. Ze své zkušenosti již vím, že kromě 
„velkých“ věcí je potřeba celá řada těch „malých“, které jsou ve výsledku těžší na 
kontrolu a jejich bezproblémový chod. Znovu se tím vracím na začátek a přidávám malé 
zamyšlení-usnadňuji ostatním život v oddíle, i mimo něj, přemýšlím, jaké problémy 
mohu druhým způsobit? To je první rovina věci, osobní, při které se dá zejména 
správnou komunikací mnoho starostí a času ušetřit. Druhá složka už je více hmatatelná. 
Mohu přispět k chodu oddílu drobnou prací? Vyzdobit každý měsíc nástěnku? Udělat 
pěkně kroniku? Počítat kilometry, dělat Hasa-no-wanu? Přispět do časopisu? Pokud jste 
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si na první schůzce nevybrali, snad na něco přijdete po přečtení článku. Jsme 
společenství, které k sobě vážou i tyto věci. Podílejte se na nich aktivně! Výzev a prací 
je pro každého dost, anebo není problém si po dohodě s vedením vymyslet něco 
smysluplného vlastního. Přemýšlejte o tom, děkujeme. 
 
RUBRIKA: PRÁZDINY 
A hned tu mám náměť na příspěvek pro příští měsíc. Proč si i v říjnu nepřipomenout, 
jaké byly prázdniny. Přidávám pár fotek z výpravy do Bulharska. Najde se nějaký 
pokračovatel a zaplní tuto rubriku 
příští měsíc svými fotkami nebo 
zážitky v psané formě? 



 

 4 

TÁBOR 
Druhý náměť na rubriku. Co tábor a nějaké ty perly z něj? Máte někdo dobrou paměť a 
chtěli byste pobavit ostatní? Nebojte se a do říjnového čísla přidejte článek o táboru! 

Methan 


