Informátor DUBEN 2019
2. oddíl ŠOTCI

18. – 20. 4. VELIKONOČNÍ VÝPRAVA SE SEDMÝM ODDÍLEM
 šéfky akce: Eliška (773 012 377), Kája (739 846 938)
 sraz: ve čtvrtek 14:15 na hlavním vlakovém nádraží
 návrat: v sobotu 15:51 tamtéž
 cena: 360, s sebou: tři vyfouknutá vajíčka, stužky na pomlázky,
spacák, karimatku, oblečení na spaní, papuče, baterku,
výbavu jednotlivce (deník, tužka, šátek, uzlovačka, KPZ),
malý batůžek, ešus, lžičku, hrnek, hygienu, oblečení na ven i dovnitř, večeři na
čtvrtek, buchtu na 2 snídaně, malou sladkost, na sebe oddílové tričko
a skautský/světluškovský šátek na krk
Na e-mail vyprava.sotci@seznam.cz napište prosím do čtvrtka 11. 4. 2019, zda se
vaše dcera výpravy zúčastní nebo ne. Děkujeme.

27. 4. VÝSTUP K MOHYLE IVANČENA – dobrovolná výprava, zvaní jsou i rodiče
a přátelé střediska
Ivančena je kamenná mohyla stojící ve stínu Lysé hory. Skauti, trampové i obyčejní lidé na
toto místo nanosili kamínky a balvany na počest pěti skautů popravených nacisty za
2. světlové války. Tradičním výstupem na Ivančenu v dubnu kolem svátku svatého Jiří,
patrona skautů, uctíváme jejich památku.
 šéfka akce: Vrtulka (605 063 956)
 sraz: 7:40 na hlavním vlakovém nádraží
 návrat: 19:18 tamtéž
 s sebou: jídlo a pití na celý den, na sebe kroj a oddílové tričko, pevné
nepromokavé boty (možná ještě potkáme sníh, ale bahno určitě 😊), kamínek na
mohylu (kdo chce), děti nad 15 let průkazku pro potvrzení věku, studenti nad 18
let platný ISIC
 cena: 150 Kč (děti do 18 let a studenti 18-25 let s platným průkazem ISIC),
300 Kč (dospělí, studenti bez ISICu)
 trasa: z Malenovic (od hotelu Bezruč), vystoupáme na Ivančenu, pokračujeme na
Lysou horu a sestoupáme zpět do Ostravice. (přibližně 14 km, převýšení 700 m)

Do středy 24. 4. 2019 prosím nahlaste na e-mail vyprava.sotci@seznam.cz, zda se
Vaše dcera (a ostatní příslušníci Vaší rodiny) výstupu k mohyle zúčastní nebo ne.
Prosím mějte na paměti náročnost výstupu a zvažte, jestli Vaše dcera túru zvládne.

PLÁN AKCÍ V DRUHÉM POLOLETÍ:
4. 5. – Svojsíkův závod (jen pro skautky a starší světlušky)
18. 5. – 1D výprava
7. 6. – Noc kluboven
8. 6. – Oslava 100 let olomouckého skautingu
14. – 16. 6. – Závěrečná výprava
22. – 28. 6. – Stavák (zveme na pomoc rodiče)
Předběžný termín tábora: 14. – 28. 7.

 v případě dotazů nebo připomínek se obracejte na vůdkyni oddílu Vrtulku
(dasamatochova@volny.cz, 605 063 956)
 více informací najdete na našich oddílových stránkách, kde se nachází i
odkaz na fotky z uskutečněných akcí: sotci.skauting.cz

