Důležité informace o oddílu pro rok 2017/2018

Kontakty:
Hlavní vedoucí oddílu: Veronika Ryantová (Švejšušu), 605310362,
ryantovaveronika@seznam.cz
Zástupce vedoucí: Ondřej Trepeš (Vondráš), tel. 721336178, Ondrej.Trepes@seznam.cz

Struktura oddílu - družiny:
Název družiny
Mravenci

Čas schůzky
Vedoucí/Rádce
Benjamínci (předškoláci a 1. třída):
středa 15:30-16:30

Jana Müllerová (Čudla), tel. 721589180,
jana.mule@seznam.cz

Mladší vlčata a světlušky (2. a 3. třída):
Kateřina Zíková (Slanec), tel. 720528276,
Makakové
pondělí 16:45-18:15 katerina.zikova@centrum.cz; Rudolf Líbal
(Rudy), tel. 702934233, rudy@terezinka.cz
Jáchym Žák (Bubu), tel. 724639359,
jachymanz@gmail.com; Martin Šách
Vlaštovky
pondělí 16:45-18:15
(Namtir) tel. 733161788,
Mako77FS@email.cz
Starší vlčata a světlušky (4. a 5. třída):
Daniel Türk (Bibi), tel. 606120785,
danturk@seznam.cz, Kateřina Illnerová
Veverky
pondělí 16:45-18:15 (Potkan), tel. 774592822, pot.kan@email.cz,
Jakub Franěk (Abuk), tel. (pev.) 235366516,
jakub.franekk@seznam.cz
Skauti a skautky (6. - 9. třída):
Hlavní dozor: Damián Petr, tel. 737782544, damian.petr@seznam.cz
Panteři

středa 17:00-19:00

Anežka Türková (Pastelka), tel. 607851082,
pastela135@seznam.cz

Blbouni

středa 17:00-19:00

Jan Drmela (Křupka), tel. 736767389,
jan.drmela@gmail.com

Webové stránky: www.hvezda.skauting.cz

Přihláška a roční poplatek:
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 11.10. vedoucímu na schůzce.
Roční poplatek ve výši 1000,- Kč/os. (sourozenci každý 800,-) prosím zaplaťte do 30.10.
na náš účet 103154395/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo 43 a do kolonky pro
příjemce napište „přezdívku (jméno) dítěte: registrace“.

Akce:
Schůzky:
Konají se pravidelně jednou týdně, rozpis kdo kam patří a kdy má schůzku najdete
nahoře v tabulce. V případě, že se dítě nebude moci účastnit schůzky, vždy včas
kontaktujte vedoucího schůzky, aby mohl upravit program.
První schůzky ve školním 2017/2018 roce budou v pondělí 18.9. (pro Veverky červené,
Makaky a Vlaštovky) a ve středu 20.9. (pro Mravence, Veverky oranžové, Pantery a
Blbouny).
Výpravy:
Jsou buď jednodenní nebo víkendové. Jejich rozpis bývá pravidelně doplňován na webu
(v sekci „akce“), je tam vždy i pro jakou družinu je akce určená a kdo z vedoucích je
„patron“. Ohledně dotazů a přihlášení na akci se obracejte výhradně na tohoto člověka.
Ceny výprav se pohybují okolo 150-200Kč/den (záleží na místě, ubytování a programu).
Na akce dostáváme dotace, to je však možné jen při určitém počtu dětí. Pokud bychom
neměli na akci dostatečný počet dětí, musela by se oficiálně zrušit a vraceli bychom
dotace za celý rok. Prosíme proto, abyste děti posílali na všechny naše akce. Výpravy
celkově prospívají fungování oddílu, naší snahou je vytvořit příjemné prostředí a silnou
partu lidí, kteří si budou navzájem věřit a podporovat se. Při balení dětí na výpravy
respektujte prosím přiložený seznam věcí.
Tábor
Tábor je završením celoroční oddílové činnosti, proto je účast dítěte velmi důležitá.
Přihlédněte k tomu, prosím, při plánování vaší dovolené. Tábor bude v termínu 15.29.7.2018 pro děti od 2. do 5. třídy a pro starší v termínu 8.-29.7.2018 Výše ceny za tábor
se bude odvíjet od toho, jestli dostaneme dotaci od Magistrátu. Budeme vás o tom včas
informovat.

