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Oddílový bazén 
 Po delší době uděláme netradiční oddílovou schůzku. 
Půjdeme totiž na Aquacentrum na bazén. 

- Kdy: ve středu 4. 4. 2012 
- Sraz u klubovny: 16,30 hodin (POZOR) 
- Konec akce u bazénu: v 18,00 hodin  
- Nebo: kolem půl sedmé u klubovny (POZOR) 
- plavky 
- 30,- na vstup (zbytek z oddílové kasy) 
- Drobásky na nějakou tu útratu 

 

Ahoj Kamarádi. 
 Po delší době jsem pro Vás další číslo oddílových novin 
nachystal já ☺ Máme totiž před sebou nějaké oddílové akce, 
na které bych Vás tímto chtěl pozvat. 
 Také v dnešním čísle najdete malý rozhovor s naším 
oddílem. 

S.V. 

Oddílové příspěvky a 
oddílové tričko 

 
Každý člen oddílu by měl zaplatit 
příspěvek na celou roční činnost. 

Zatím tak učinilo jen 7 z Vás. 
Z těchto peněz se hradí některé 
akce nebo vybavení do oddílu. 

Cena je 200,-  
Také máte možnost si koupit 
oddílové tričko za 150,- je již 
objednaná další várka těchto 
triček v menších velikostech. 

Letní tábor 2012  
CTH: Za tajemstvím Narnie 
Termín: 14. – 28. 7. 2012 
Místo: LT Pasínky u Vysokých 
Žibřidovic 
Cena: 2700,- členové oddílu (2900,- 
cizí) 
Kapacita: 24 dětí 
Info: Martin Stinky Krpec (web oddílu) 
Přihlášky odevzdávat: S.V. (Tomáš) 
Platba hotově: S.V. (Tomáš) nebo 
účtem 
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Rozhovor s oddílem 
Ahoj oddíle, rád bych s tebou udělal takový malý rozhovor na otázky, které občas v tobě 
zaslechnu. Nevadí? 
Oddíl: Nevadí 
Dotaz: Proč je letos tak málo oddílových akcí, dříve byla alespoň jedna za měsíc? 
Oddíl: Já vím, bohužel už přes rok celé vedení oddílu připravuje jedno velké celostátní setkání 
vedoucí a příprava zabere hodně času a to i na úkor oddílových akcí. Za to se moc omlouvám. 
Dotaz: Kdo vlastně oddíl vede? 
Oddíl: To je hodně složitá otázka. Předchozích 15 let vedl oddíl Tomáš (S.V.), ale ten již 
potřeboval trochu volnosti, proto se rozhodl vedení schůzek předat mladším, Unimu, Janě, Terce, 
Hance, Betce, Drahošovi, ET nebo Maličké. Proto se oni ve schůzkách střídají. Jak to bude 
v dalším roce, ještě nevím. 
Dotaz: A tábor? 
Oddíl: Tam je to podobné. Již na tom minulém byl S.V. jen hlavní vedoucí, ale o program se 
starali právě ti, kteří teď vedou schůzky. No a letos bude hlavní vedoucí Martin Stinky Krpec a 
vedoucí vaši známí. S.V. na táboře bude také. Je nutné pochopit, že všechno se mění a každý 
potřebuje občas vystřídat. 
Dotaz: Co je to vlastně ta MUNA 113? 
Oddíl: Náš oddíl získal zdarma bývalý vojenský sklad ve vojenském areálu u Mikulovi. A ten se 
postupně snaží přebudovat na takovou táborovou základnu, kam by se pak jezdilo na různé 
výpravy a akce. Vlastně tam už 3 oddílovky proběhly. V loni Závěrečný oheň a letos Cesta 
statečných a Exit. Na objektu se pilně pracuje a příští týden tam bude další velká brigáda. Víze se 
dozvíš na http://muna.tokamaradi.cz. 
Dotaz: Kdo to všechno platí? 
Oddíl: tak na činnost dostáváme peníze i od naší organizace, od města nebo si je sami vyděláme. 
Další peníze se snažíme získat z různých dotačních a grantových programů. Je to v dnešní době 
těžké najít penízky. Kdyby jste náhodou věděli o někom, kdo by nám třeba dal menší sponzorský 
dar, vůbec se nebudeme zlobit ☺ 
Dotaz: Kolik má oddíl vlastně funkčních stránek? 
Oddíl: oficiální oddílové stránky jsou: www.tokamaradi.cz pak k projektu Podej ruku přírode: 
ruka.tokamaradi.cz a objekt Muna 113 muna.tokamaradi.cz Pokud máš doma Internet, klidně si 
na tyto stránky klikni. Rozhodně se tam vždy dozvíš spoustu zajímavého. 
Dotaz: Slyšel jsem, že se na oddílových stránkách chystá nějaká online hra? 
Oddíl: Ano, je to pravda. Co nevidět se spustí pro členy oddílu online hra s názvem Pátrači. 
Úkolem hráče bude postupně na herní mapě hledat různé úkoly na které se pak musí odpovědět. 
Tuto hru budou moci hrát jen ti, kteří na stránkách zaregistrují. Běžnému návštěvníkovi bude hra 
skrytá. 
Děkujeme za rozhovor ☺ 

Třetí pracovní brigáda na MUNĚ 113 
 O velikonočních prázdninách podnikneme další pracovní brigádu na MUNĚ 113. Úkolem 
teď bude udělat nové okno, omítnout místnosti, vymalovat,….. a další. Práce je vždycky 
dost. Pokud byste rádi přidali ruku k díku, dejte vědět. Další info na muna.tokamaradi.cz 
Prosíme i vaše rodiče o pomoc při pracovní brigádě. 


