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číslo 6,  srpen 2018

Na úvod

Pawouk od minulého února nevycházel.
Letos to bude lepší. Pokud chceš, můžeš
se stát jeho správcem či správkyní. Stačí
říct.

Odehrálo se

Vařba a hody po italsku
Skautský ples
Geocaching
Rick & Morty marathon
Buddhismus
Masáže
Práce a úklid
Účast na demonstraci a diskuse
Jumping v ústí
Origami
Konec prokrastinace
Picnic v parku a seznamovačky
AV Run
Flag football
Prohlídková štola v Niklasbergu
Zkoušky kmenového členství
Před-táborová brigáda
Kreslení v parku
Expedice Toskánsko

Schůzky

První  dvě  schůzky  (3.  9.  a  10.  9.)  se
budou  konat  v  pondělí  v  klubárně  od
18:00 do 19:30.

Druhý kmenový sněm

Třetí  schůzka v pondělí  17.  9.  od 18:00
bude plánovací, neboli “Kmenový sněm”.
V první  části  budeme sbírat  informace
o časových  možnostech  členů  i  hostů
kmene.  Proto,  pokud  nemůžeš  dorazit
na  první  dvě  schůzky,  doraz  určitě
alespoň  na  třetí,  abychom  se  Ti  s  časy
schůzek  přizpůsobili.  Následovat  bude
sněmovní  část,  pro hosty kmene (tj.  ty,
kdo  úspěšně  nevykonali  Zkoušku
kmenového  členství)  nepřístupná.
Jednat se bude o časech konání schůzek,
dělení  družin,  plánu  akcí  a  hodnocení
dosavadní činnosti.

Křížem krážem (22. září)

Zářijová  akce  připadá  na  termín
krajského jamboree. Kdo na něj nejede,
může se zúčastnit Křížem krážem. Akce
je  otevřená  pro  hosty  kmene  a  kmen
dospělých.

Je  to  největší  železniční  cestovatelská
akce  v  České  republice  –  soutěž  týmů,
které po dobu 24 hodin cestují vlakem,
poznávají zajímavá místa a nové přátele,
navštěvují  bonusové  stanice  a  plní
soutěžní úkoly. Každý tým musí mít 2 až
5 členů, potřebuje alespoň jednu osobu
nad  18  let,  členové  týmu  nemusí  být
skauti,  můžete  přibrat  i  lidi  z  jiných
oddílů.  Cena  akce  =  cena  skupinové
jízdenky za 679 Kč (platí  pro až 5 osob
bez  ohledu  na  věk).  Akce  jsme  se
účastnili  už  loni  (2  týmy).  Letošní  11.
ročník  se  ponese  v  duchu  100.  výročí
vzniku Československa.

Týmy  se  organizují  a  přihlašují
samostatně na krizemkrazem.net.

Říjnová výprava
a Zkoušky kmenového 
členství (19. - 21. října)

V  rámci  říjnové  výpravy  se  odehraje
druhé kolo zkoušek kmenového členství.
Kandidáti  dostanou  pozvánku  na
začátku září. Výprava začne v sobotu 20.
10.  ráno  uvítáním  nových  členů  při
obřadu.  Následovat  bude  výlet  do
Německa  s  návratem  v  neděli  kolem
17:15.  Podrobnosti  najdeš  v  dalším
Pawoukovi na konci září.

Omlouvání z akcí
a přihlašování na ně 

Pro všechny primární i sekundární členy
kmene platí povinnost omluvit se z akce
či schůzky, na kterou nepřijdou. Jinak se
s jejich účastí počítá automaticky.

Pokud  jsi  v  červnu  nevykonal  či
nevykonala  úspěšně  zkoušku
kmenového  členství,  nezapomeň  dát
před každou schůzkou či větší akcí vědět,
že na ni dorazíš - automaticky se s Tebou
nepočítá.  Informace  o  dění  v  kmeni
(Facebook a Pawouka) dostaneš.

Omluvy z akcí a přihlášky na ně adresuj
Kory.  Použít  můžeš  číslo  774 712 889,   
e-mail  eliska.slavatova@gmail.com,  či

messenger.  není-li  uvedeno  jinak,
přihlášky  i  omluvy  se  posílají  nejméně
24 hodin předem.

Větší akce v roce 18/19

Konání a podoba akcí podléhá schválení
na  kmenovém  sněmu,  mohou  tedy
nastat změny.

22.9. Křížem krážem 

19. - 21.10. Zahajovací výprava a 
Zkoušky kmenového 
členství

16. - 18. 11. Akce s politickou 
tematikou (svoboda, 
demokracie). Začátek v 
pátek večer, konec v neděli 
ráno.

30.11. - 2.12. Miquik - účast na 
celostátní akci. Je třeba 
zajistit přihlašování, 
ubytování a stravu.

18. - 20.1. Zimní táboření – zásadní 
akce. Proběhne na sněhu i 
bez něj. 

Únor Skautský ples. Jako kmen 
ho pořádáme. Termín 
bude upřesněn podle 
ostatních akcí v plesové 
sezoně.

15. - 17.3. Březnová výprava

??? Obrok, celorepublikové 
roverské setkání. Zásadní 
akce. Termín bude v 
květnu nebo červnu, bude 
upřesněn, až ho pořadatel 
vyhlásí.

21. - 23.6. Před-táborová brigáda, 
Zkoušky kmenového 
členství.

28.6. Stavěčka na Labské, jejímž 
smyslem je zejména 
zaškolení další generace 
do stavby a užívání našeho
táborového vybavení.

21. - 30.8. Expedice, zásadní akce. Cíl 
bude zvolen na kmenovém
sněmu v prosinci. Termín 
bude také upřesněn, 
uveden je maximální 
rozsah, který se asi zúží.
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