Milí rodiče a příznivci oddílu,
první družinovky jsou za námi, a tak vám přinášíme pár informací o nastávajícím oddílovém roce.
Na družinovkách se sešlo 85 dětí, které se budou
scházet v šesti družinách. Starat se o ně bude 31
vedoucích a instruktorů.
Letos nás čeká významné výročí, je to již padesát
let od chvíle, kdy poprvé parta dětí s Mirkem
Čížem vyrazila na první oddílovou výpravu. Následovaly stovky družinových schůzek, oddílových
akcí, výletů, putování po horách, splouvání řek,
táborů. Parádních padesát let, kdy naším oddílem
prošlo na dva tisíce holek a kluků. Podzim si proto
užijeme ve slavnostním duchu.
Vedoucí
Ivo Skoček – Hop (737 373 033)
Youry, Wěrka, Tetřev, Radka, Krťa, Bára
Netopýři
družinovky v pondělí, instruktoři: Karel Kopřiva –
Mongi (604 979 318), Jindra, Vojta, Zrzka, Hulk,
Tombo
Kamzíci
družinovky v úterý, instruktoři: Tomáš Krajina –
Krab (602 753 809), Butom, Peťa, Jiřin, Matěj
Medvědi
družinovky v úterý, instruktoři: Petr Sekanina
(777 894 984), Pája, Tomek, Oskar, Ondraš
Lišky
družinovky v úterý, instruktoři: Alča Žáková
(604 813 621), Agi, Mája, Mohy
Vlčice
družinovky v úterý, instruktoři: Lucka Ptáčková
(739 655 116), Iva, Natal
Rejsci
družinovky v pondělí, instruktoři: Jiří Palát –
Youry (737 772 992), Oktan, Eliška
Podrobné kontakty na všechny instruktory
a vedoucí naleznete na našem webu.

Ohlédnutí za prázdninami
Tábor Holubinky (1. – 15. 7.)
Letošní tábor jsme prožili v kocourkovském stylu,
v bláznivém městečku, kde se vše točilo okolo hub.
Vzácné endemity, jež se nacházely v okolí, jsme
vypátrali a přemístili do svých zahrádek. Na závěr
houbařské sezóny jsme uspořádali velkolepou
pouť, na níž přijali pozvání i rodiče.

Vzhůru na palubu (18. – 21. 8.)
Na sklonku prázdnin si desítka nejlepších z oddílového bodování dosyta užívala vodního živlu.
Splula řeku Berounku, obhlédla Křivoklát i Karlštejn a parádní půlden prožila na tobogánech a ve
víru divoké řeky v pražském akvaparku.
Letní táborová škola (18. – 25. 8.)
Týden nabitý zážitky, novými zkušenostmi a inspirací prožili ve Sloupu v Čechách dva naši instruktoři
Zrzka a Butom.
Příprava na nový oddílový rok
Srpen jsme opět věnovali úklidu a zvelebnění
klubovny. Kromě mnoha drobných úprav a oprav
jsme natřeli střechu, pořídili nové dveře a podkrovní místnosti zútulnilo nové obložení.

Září – dny minulé
Všudybyl (9. 9.)
První společná akce nového oddílového roku.
Všeznalí a zcestovalí Všudybylové nás uvedli do
bodování Bleskem Českem, jež nás bude provázet
celým dalším rokem.
Světluška (12. – 13. 9.)
Roj světlušek s tykadly zaplnil ulice našeho města.
Děkujeme všem dobrovolníkům z řad oddílových
členů i těm, kteří přispěli. Na pomoc zrakově postiženým poputuje krásných 23 156 Kč.
Foto kino – promítání fotek z tábora (14. 9.)
Společně jsme zavzpomínali na tábor plný taškařic
a pokřtili CD Holubinky nabité skvělými foto záběry
z tábora.
Fotografie a zápisy z těchto akcí naleznete na našem
webu zlatesipy.cz a facebooku.

Co nás čeká v září a říjnu
Sraz oddílů (22. – 23. 9.)
Velké setkání oddílů, jehož hlavní soutěží je tábornický pětiboj. Bonusem bude slavnostní křest
nových oddílových triček.
Tajemství meziříčských uliček (13. 10.)
Dobrodružné putování městem. Společná akce dětí
a rodičů, určená také pro širokou veřejnost.
Přespání na největší palandě ČR (13. 10.)
Pokud nám bude přát počasí, jste všichni srdečně
zváni dopřát si spaní pod širákem na této unikátní
obří posteli.

Narozeniny (26. – 29. 10.)
Narozeninovou oslavu si užijeme v Českém středohoří ve Sloupu v Čechách. Navštívíme nádherná
místa v okolí – skaní hrad, jeskyně, skalní bludiště,
CHKO Kokořínsko. Zkrátka bude to velkolepé!
Navíc budeme spát v tomácké vile Herberk. Cena
akce je 900 Kč.
Šípácký bál (10. 11.)
Na tuto třešničku na dortu letošních oslav zveme
všechny rodiče, přátele, bývalé členy a kamarády
oddílu. Proběhne v KZ na zámku Žerotínů ve VM.
Oddílové bodování Bleskem Českem
Tento rok prozkoumáme naši malebnou zemi.
Vydáme se po stopách, jež nás zavedou k nejrůznějším zajímavostem a poznáme mnohé přírodní
i kulturní krásy.
I letos budeme do svých kasiček střádat šípáry. Ty
lze získat za účast na akcích a družinovkách, krásný
deník či za úspěchy v nejrůznějších soutěžích.
Nejúspěšnější se o prázdninách vydají na putování
do míst, jež si sami vyberou.

Další
 Zápisy z družinovek najdete na oddílovém webu.
Tyto zápisy slouží jako podklad pro tvorbu
deníku.
 Vyšlo CD fotografií z letošního tábora
Holubinky. Je k dostání na Mlynářce za 40 Kč.
K nahlédnutí jsou také nové kroniky z tábora
a z oddílového roku 2017 - 2018.

 Po prázdninové pauzičce znovu otevřela své dveře
Vrtule - svět her a poznání. Pobavit se u některé
z deskovek máte možnost každé pondělí, středu
a pátek od 14.00 do 18.00 hodin.
Aktuální informace o dění ve Vrtuli sledujte na:
www.zlatesipy.cz/vrtule a facebooku.
 Přihlášku do oddílu vyplňte a odevzdejte do 2. října. Uvádí se zde zdravotní stav dítěte, souhlas
s užitím osobních údajů a další náležitosti.
Formulář lze také stáhnout na našich stránkách.
 Oddílový příspěvek pro letošní rok 2018/19 činí
3000 Kč, u Rejsků 2500 Kč. Příspěvek je použit
na provoz klubovny a na oddílovou činnost.
Platbu proveďte na účet 2701426214/2010. Ve
zprávě pro příjemce uveďte jméno plátce. Jako
variabilní symbol použijte datum narození dítěte
(např. 4. 12. 2002 zapíšete: 041202). Termín
zaplacení je 15. říjen 2018. Při pozdější platbě je
cena 3500 Kč.
 Přepokládáme, že vaše dítě má zájem o účast
v oddíle a bude pravidelně docházet na akce
a družinovky. Momentálně máme plnou kapacitu
členů, stále však přicházejí další zájemci, které
musíme odmítnout. Pokud vaše dítě již ztratilo
zájem o oddílovou činnost, dejte prosím možnost
jiným dětem. Děkujeme.
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