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OBČASNÍK ÚPICKÝCH KRAHUJCŮ
junak.upice.cz

tel: 775 226 727

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Milí bráškové vlčata,
vážení rodičové, prarodičové,
sourozenci a další příznivci,

13. PROSINCE
Vánoční Zoo Dvůr Králové n. L.

dostává se vám do rukou občasník 1. smečky vlčat skautského střediska
Araukarit Malé Svatoňovice. Rád bych, aby vám dobře posloužil jak v orientaci
naší struktury a vedení smečky, tak i ve zpřehlednění naší činnosti.

18. PROSINCE

Těším se na vaše případné podněty nebo připomínky, stejně tak ocením
jakoukoliv možnost spolupráce, pomoci.

10. LEDNA

Vánoční schůzka Krahujců

Tříkrálová sbírka v Úpici

Tomáš Mazáč – Ho-Jon

FOTOGALERIE
VLČATA – ODKUD SE TEN NÁZEV VZAL
Děti – kluci obvykle chodící na první stupeň základní školy nesou své pojmenování
„vlčata“ podle Knih džunglí od Rudyarda Kiplinga. Příběh Mauglího a jeho vyrůstání
ve vlčí smečce je nosnou linií výchovy vlčat. A je myslím hezky vidět ve stezkách
vlčat – to jsou knížečky, rozlišeny věkovou skupinou, ve kterých mají vlčata za úkol
plnit různé úkoly, rozšiřovat si znalosti i prokazovat praktické dovednosti. Není
výjimkou, že tak činí ve spolupráci třeba s rodiči či sourozenci.

Zejména na výpravách a akcích vzniká
velká řádka fotek – všechny je můžete
nalézt na našem webu:
http://junak.upice.cz/fotogalerie/.
Na této stránce pak stačí najít Krahujce
a vybrat odkaz s požadovaným rokem.
Po kliknutí se již dostanete na
konkrétní
fotogalerie
v daném
kalendářním roce ☺.

Stezky objednáváme hromadně, částka vychází cca 50,- Kč (závisí také na
poštovném, co se všechno objednává). Letos jsme u členů Žluté a Modré šestky
částku 50,- Kč připočetli k registračnímu poplatku 350,- Kč, proto Žluťásci a
Modrásci mají na schůzku donést 400,- Kč. U šestky Nováčků se stezka letos kupovat
nebude, ale nebojte, o úkoly vlčete nováčka nepřijdete, plníme je v rámci programu
pondělních schůzek, tak trošku potajmu, skrytě ☺.
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SMEČKA VLČAT

VEDENÍ KRAHUJCŮ

TROCHA TÉ HISTORIE
Vznik Krahujců sahá až do roku 1993, kdy do tehdy ještě svatoňovické smečky vlčat
přišlo tolik nováčků, že jsme byli nuceni smečku rozdělit na dvě části – původní
Jestřáby a nové Krahujce.

ÚPIČTÍ KRAHUJCI
Úpičtí Krahujci navázali na činnost právě svatoňovických Krahujců a jejich vznik se
datuje dnem první schůzky, tj. 11.9.2008. Z této první generace úpických Krahujců
vzešli ti, které dobře znáte: Žížala, Lulu, Blesk a Harry. Ti dneska vedou tzv. druhou
generaci úpických Krahujců. První tři jmenovaní letos absolvovali lesní kurz, který
se skládá z letního desetidenního běhu a podzimního víkendu, během něhož se
skládá čekatelská zkouška. Což je první stupeň skautského vzdělávání činovníků a
je bezpodmínečně nutná pro budoucí složení vůdcovské zkoušky, jež již má
akreditaci MŠMT.

TOMÁŠ MAZÁČ – HO-JON
vůdce 1. smečky vlčat (= úpických
Krahujců) a vedoucí šestky Nováčků

ROZDĚLENÍ DO ŠESTEK
Oddílu mladších dětí = vlčat se říká smečka vlčat (jinými slovy je smečka
ekvivalentem pro oddíl, jen se používá u kluků z prvního stupně ZŠ). Tak jako se
oddíl dělí na své družiny, tak smečka vlčat se dělí na své šestky. Pro každou šestku
je charakteristickým znakem její barva, v našem případě to je u jedné šestky barva
žlutá (proto se šestce říká Žluťásci) a barva modrá (proto se druhé šestce říká
Modrásci). Nově vytvořená šestka nováčků z letošního září oficiálně svoji barvu
ještě nemá, neboť se předpokládá, že po táboře se ta vlčata, která úspěšně složí svůj
vlčácký slib, zahrnou do stávajících šestek Žluťásků a Modrásků. Nicméně, bylo-li by
nutné nějaké barevné označení pro Nováčky, např. v rámci nějaké hromadné hry
apod., pak bude použita barva šedá.

Žluťásci
• Lukáš Hofman
• Ondřej Kopera
• Alva Beier
• Jakub Gabčan
• Lukáš Pecháček
• Matěj Klíma
• Matěj Pirný
• Ondřej Křížek

Modrásci
• Dominik Kuťák
• Adam Špringer
• Alexandr Lakatos
• Jakub Mádr
• Jan Horák
• Marek Fulka
• Vojtěch Petera

Nováčci
• Adam Havel
• Jiří Peterka
• Maxmilián Šeda
• Ondřej Vašata
• Samuel Vít
• Štěpán Rykr
• Vojtěch Synáč
• Vojtěch Tvarůžek

DAVID SUCHÁNEK - ŽÍŽALA
zástupce vůdce 1. smečky vlčat
a vedoucí Žluté šestky

PETR FORMÁNEK - LULU
vedoucí Žluté šestky

TOMÁŠ REICHERT – BLESK
vedoucí Modré šestky

POKŘIK
Huronským zvoláním dáváme najevo svoji příslušnost ke smečce Krahujců. Zároveň
pokřikem vyjadřujeme naše priority, naše krédo. Chce to trochu času, než se slova
vlčatům zažijí do duše. Nestačí pokřik odříkat jako básničku. I ten mladý člověk to
musí cítit jako svoji vizitku. Naším společným cílem je toho postupně u všech našich
vlčat docílit.
„Ruku na to, buďme svorni, vždycky správní kamarádi,
píle, důvtip, přátelství, Krahujci jsou nezmaři!“
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VÍT PULCHART - HARRY
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TIPY (NEJEN) OD JEŽÍŠKA
SPACÁK
Perfektní věc, zvláště, má-li se kdesi v přírodě přespat. Ale aby to bylo opravdu
perfektní, měl by to být spacák vlastní a vybraný na základě zvolených preferencí
(co od spacáku požadujeme). Protože – spacák nevytápí, jen buď dobře či špatně
izoluje. A pokud máme spacák špatně vybraný (nebo dokonce spacák nemáme
žádný), je nám v rámci jeho použití zima.
Podle čeho spacák tedy vybrat?
Ve skutečnosti existuje tolik možností, že bychom už o ničem jiném psát nemuseli
(a mám pocit, že to začíná být pravidlem už i u nákupu vcelku obyčejných věcí). Ale
uveďme si alespoň pár základních parametrů, o kterých se vyplatí popřemýšlet:

PÉŘOVÝ SPACÁK NEBO SPACÁK ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN?
Bavíme se o spacáku pro děti. Už jen z důvodu praktičtější a jednodušší údržby je asi vhodnější variantou spacák ze
syntetických vláken. Pokud se vyhneme těm nejlevnějším značkám, prodávaným povětšinou v nějakým Hyper, Super
obchodním centru, pak s vlákny pravděpodobně problém mít nebudeme.
Ve srovnání s péřovým spacákem to může být trochu na úkor skladnosti (velikost spacáků z vláken se s vyšší mírou izolace
zvětšuje) a samozřejmě také lepších izolačních vlastností (peří je pořád lepším izolantem než dutá vlákna).
Ale do našich podmínek a využití spacáku jaro až podzim by neměl být spacák ze syntetických vláken špatnou volbou.

TVAR A VELIKOST SPACÁKU
Pravděpodobně sáhneme po tzv. mumii než po dekovém spacáku. Jelikož je pro nás výhodnější vnitřní prostor, byť třeba
menší, rychleji svým vlastním tělem zahřát, než abychom měli uvnitř kupu volného místa. Některé mumie svým tvarem ještě
více kopírují tvar postavy, což bývá zase výhodnější pro snazší zahřátí vnitřního prostoru (ale člověk nesmí být atypické
postavy). K tomu máme u mumie většinou možnost stáhnutí kapuci, což je vhodné, chceme-li vnitřní prostor ještě více
uchránit vnějšímu prostředí.
Spacák nesmí být ani malý (že bychom ho měli „tak akorát“ a museli se v něm buď krčit nebo aspoň o to více stlačovat
prostory pro nohy či hlavu, abychom se tam nějak vecpali), ale ani velký (to pak zase nebudeme stíhat „vytápět“ vnitřní
prostor a bude nám zima. Takových cca 20 cm navíc od výšky budoucího majitele spacáku je ideálních.

TEPLOTNÍ ROZSAHY
Na spacáku či jeho obalu by se v dnešní době mělo objevit již
jednotné teplotní značení. Extrémní teplotu vcelku můžeme přejít,
jen nám říká, v jaké teplotě už budeme „klepat pořádnou kosu“ a
v přírodě bychom při ní už prostě nocovat neměli. Limitní teplota
je taková teplota, při které ve spacáku bezpečně přečkáme noc.
Komfortní teplota nám zaručí pohodlné přenocování, doporučuje
se určitě u žen. U mužů se někdy doporučuje, aby namísto
komfortní teploty hleděli na teplotu limitní, protože jim může být
prostě zbytečně teplo, ale u dětí bych se držel teploty komfortní.

DALŠÍ A DALŠÍ PARAMETRY
Při výběru spacáku může být pro někoho dalšími důležitými parametry např. typ syntetických vláken, použitý materiál
vně a hlavně vevnitř spacáku, zapínání zipem či bez něho, váha spacáku a hlavně barva ☺. Na internetu se dá najít spousta
tematicky zaměřených článků – můžu třeba uvést článek na internetovém serveru „Svět outdooru“
http://www.svetoutdooru.cz/rady/14144-jak-si-vybrat-spaci-pytel/ a nebo video České televize, respektive pořadu Černé
ovce https://www.youtube.com/watch?v=HyznRPYP3B0.
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(SAMONAFUKOVACÍ) KARIMATKA

NEPROMOKAVÉ BOTY

Ať už spíme venku či v chatě, budeme v drtivé většině
případů spát na zemi. A není nic ideálnějšího, než aby nás to
od spodu nestudilo a netlačilo. Z pohledu komfortu je jistě
lepší volbou samonafukovací karimatka. Ale i silnější nebo
dvouvrstvá pěnová karimatka je postačující.

V každém zvadle se při výpravě do přírody
pravděpodobně objeví nepromokavá a pevná obuv.
Nemusí to být rovnou kotníčkové trekové boty, i když to je
opět ideál. Alternativou může být pevná obuv ošetřená
impregnačním prostředkem.

LIHOVÝ VAŘIČ S KOSTKAMI

EŠUS, HRNÍČEK

Jednoduchým a velmi praktickým je lihový vařič na pevné
kostky lihu – je malý, skladný, nerozbitný a relativně se na
něm i jednoduše ohřeje jídlo. Jen ale pozor, ať mají vrchní
rozdělávací půlky krabičky žlábky pro konzervy.

Trojdílný ešus je nezbytností na táboře. Ale může se buď
celý, nebo jeho dílčí součásti hodit i na některé jiné akci.
Hrníček není nezbytně nutný, i když bývá obvykle
praktičtější než brát kvůli pití malý ešus.

KAPESNÍ ZAVÍRACÍ NOŽÍK

ČELOVKA

Třeba „rybička“? Naprosto stačí! Není nutné mít zavírací
nožík s tuctem různých „ďoubátek“. Hlavně ať je dostatečně
nabroušený. S tupým bychom zažili jistě o to více starostí.

Jakákoliv baterka je bezva. Zvláště, když se setmí a chci ve
stanu najít něco k jídlu. Čelovka má tu výhodu, že budu mít
na to hledání obě ruce.

BATOH

ODDÍLOVÉ TRIČKO

Batoh by měl mít takový objem, aby se nám do něj vešly věci
na alespoň jednodenní výpravu. K tomu mít na bokách
nějaké ty upínací pásky, a když bude mít pár oddělených
kapes, bude to určitě super.

Ne vždy se prezentujeme skautským krojem. A pak
přichází v úvahu alternativa. Objednává se ale hromadně,
minimálně pro celou šestku (v její barvě) a pouze přes
vůdce smečky.
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SKAUTSKÝ KROJ
Kroj je naší vizitkou – organizace jako takové i naší osobní. Při používání skautského
kroje a jeho jednotlivých součástí dbají členové Junáka na obecná pravidla vkusu a
etikety. Kroj nosíme u slavnostnějších příležitostí či událostí, některých výprav a
akcí a pak taktéž na táboře. Skládá se ze základních, příležitostných a doplňkových
součástí. Těmi základními jsou košile a šátek a nosí je shodně všichni členové
Junáka. Příležitostné krojové součásti se nás nyní prakticky netýkají (základní
součásti mohou být při některých akcích nahrazeny příležitostnými součástmi,
splňujících obdobný účel). Doplňkové krojové součásti lze různě vhodně
kombinovat se základními, dotvářejí podobu skautského kroje, jejich nošení je
dobrovolné. Jsou to (vypsány ty, které se můžou týkat naší smečky):
pánské/chlapecké kalhoty, bermudy, kraťasy - doporučené jsou jednobarevné
tmavé barvy; kožený nebo kurtový opasek zelené barvy doplněný skautskou
sponou; pokrývky hlavy (to teoreticky může být klobouk, baret, lodička, baseballka,
bonbónek, vodácká placka, brigadýrka nebo klobouček, závisí na rozhodnutí vedení
oddílu).

KROJOVÉ SOUČÁSTI
krojová košile

nášivka WOSM

žlutý šátek

turbánek

žlutá šňůrka

píšťalka

domovenka

číslo oddílu

šestka vlčat
Žlutá

šestka vlčat
Modrá

kožený opasek

kurtový opasek

Krojové součásti lze nakoupit na oficiálním internetovém obchodě na adrese
http://www.junshop.cz/, v kategorii Skautské vybavení. Uvedené ceny u položek
níže jsou vybrány z aktuálního ceníku (lze zkontrolovat na webovém odkaze):
Krojová košile pěší dětská – dle velikosti od 499,- Kč
http://www.junshop.cz/skautske-vybaveni/krojove-kosile-a-halenky/krojovakosile-pesi-detska.html
Nášivka WOSM – 29,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Nasivky-a-odznaky/nasivkaWOSM.html
Šátek žlutý – 45,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Satek-zluty.html
Turbánek – 25,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Turbanek.html
Šňůrka žlutá – 8,- Kč
http://www.junshop.cz/skautske-vybaveni-1/krojove-soucasti/pistalky/snurkazluta.html
Píšťalka – 99,- Kč (tady je možné dát jakoukoli, třeba i plastovou, není nutné
kupovat kovovou z Junshopu!!!)
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Pistalka-slilii.html
Domovenka – 30,- Kč
domovenku Malé Svatoňovice neshánět, tu koupíte od nás!!!
kšiltovka khaki

Číslo oddílu 1 (jednička) – 12,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Nasivky-a-odznaky/Cislo-oddilupesi-001.html
Šestka vlčat žlutá (jen pro Žluťásky!!!) – 20,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Nasivky-a-odznaky/Sestka-vlcatzluta.html

ÚPIČTÍ KRAHUJCI

Stránka 5 z 10

Šestka vlčat modrá (jen pro Modrásky!!!) – 20,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Nasivky-a-odznaky/Sestka-vlcat-modra.html
Oficiální skautský opasek kožený – 469,- Kč (zvolit tento opasek, anebo kurtový, je to jen na Vás!!!)
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Oficialni-skautsky-opasek-kuze.html
Oficiální skautský opasek kurtový – dle velikosti od 189,- Kč (zvolit tento opasek, anebo kožený, je to jen na Vás!!!)
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Oficialni-skautsky-opasek.html
Kšiltovka krojová vlčácká khaki – 125,- Kč
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojove-soucasti/Ksiltovka-krojova-vlcacka.html

A jak vypadá kroj s jeho součástmi, si každý může zkusit poskládat na webové aplikaci http://kroj.skauting.cz/. Je zcela
intuitivní a jistě může pomoci při orientaci, kam vlastně která nášivka či krojová součást patří:

Aby bylo dodrženo správné našití jednotlivých krojových součástí, prosím,
podívejte se do krojového řádu, respektive jeho 2. přílohy, která je k zobrazení
nebo ke stažení na našem webu (je to ta poslední odrážka dole) na adrese
http://junak.upice.cz/oddily/krahujci/dokumenty-ke-stazeni/.

Tím jsou asi momentálně vyčerpány veškeré „Tipy (nejen) od Ježíška“. Jsou to
nápady na věci ponejvíce praktické a neříkáme tím, že by je měla vlčata teď hned
všechny mít. Postupem času se jim ale budou jistě hodit a má to sloužit jako
inspirace pro možné nákupy, budete-li mít k tomu vhodnou příležitost.
Ti, co nemají kroj, ho budou potřebovat nejdéle na letním táboře. Ale je pravdou,
že ho budeme mít možnost nosit už i dříve. Tak by možná stálo za to nákupem
krojových součástí začít. Pokud si s nějakou součástí nebudete vědět rady, určitě
se ozvěte, poradím! Je to lepší, než pak koupit něco špatně ☺.
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ORIENTACE NA NAŠEM WEBU
↙ 3.

↘ 2.

↙ 5.
↙ 1.

↙ 4.

↖ 6.

↖ 7.
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1. ZVADLA
(neboli pozvánky na akce či výpravy jednotlivých družin). Jsou všechny hned na úvodní stránce, není potřeba nikam klikat.
Nejnovější zvadlo je umístěno úplně nahoře, starší se posouvají směrem dolů a následně na další stránky (aktuálně je
nastaveno 6 pozvánek na jednu stránku).
Na první pohled by mělo být patrné, pro koho je dané zvadlo
vystaveno. To se pozná podle barevných čtverců = znaků jednotlivých
družin. Znakem Krahujců je modrý čtverec překvapivě s Krahujcem,
všechna zvadla s takovým modrým čtvercem jsou tedy určena jen a
nebo také pro Krahujce.

2. MENU STRÁNEK
Svislé hlavní menu jednotlivých stránek webu. Jsou zde všechny hlavní stránky, jež zobrazují základní strukturu. Jinými
slovy – hledáme-li nějaký okruh zájmu, vždy bychom zde měli najít jeho hlavní vyjádření.

3. ROLOVACÍ MENU VŠECH STRÁNEK
Vodorovné menu stránek webu. Dvojitá šipka u odkazů ukazuje, že
dané stránky mají své podstránky. Pokud myší zůstaneme stát na
daném odkazu s dvojitou šipkou, roluje se nová lištička
s podstránkami. V tomto vodorovném menu se tak
můžou zobrazit úplně všechny veřejně přístupné
stránky a podstránky webu (včetně těch, které
záměrně kvůli přehlednosti ve svislém hlavním
menu chybí).

4. RYCHLÉ ODKAZY
Ve sloupci pojmenovaném Jsi tu poprvé? jsou přímé odkazy na podstránky, které by potencionálního návštěvníka webu
mohli prioritně zajímat, respektive k uvedeným podstránkám by se chtěl hned dostat, aniž by je musel hledat v menu.
Pochopitelně je to napsáno pro předpokládaného návštěvníka webu ☺.

5. NOVINKY NA WEBU
Asi není třeba vysvětlovat. Jen spíš upozorňuji, že do tohoto sloupce nejsou zapisovány novinky, které by byly automaticky
generovány systémem. Jde o ručně psané odkazy, většinou na nově přidané fotogalerie jednotlivých družin. Takže občas se
může stát, že se na webu něco nového objeví, ale není to třeba v tomto sloupci uvedeno. Stejně tak se do tohoto sloupce
nezapisují nově zapsaná zvadla na úvodní stránce.

6. ŠTÍTKY
Někdy se může stát, že potřebujeme najít všechny akce, jež byly uspořádány například k Tříkrálové sbírce. Stačí pak najít
třeba právě Tři králové v tom chumlu štítků a zobrazí se nám zvadla na všechny výpravy, u kterých byl zapsán při tvorbě
zvadla štítek Tři králové. Takhle stejně to funguje u všech zobrazených štítků. Slouží pro vyhledání mezi zvadly dle
konkrétního výrazu.

7. ZÁKAZNICKÁ KNIHA
Pravděpodobně naprosto jasné, k čemu slouží. Potřebuje-li někdo něco
sdělit, a pokud se k tomu hodí právě zákaznická kniha, může přes ní tak
učinit. Stačí kliknout, otevře se prostředí, ve kterém je možné po vepsání
základních identifikačních údajů napsat vzkaz, jež se po odsouhlasení
administrátorem webu zobrazí na stránkách.
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POVINKY
Soubor věcí, jež má správný vlčák s sebou mít na každé schůzce. Pak je na nás,
vedoucích, zda i ty věci v rámci programu schůzky využíváme třeba tak aktivně, aby
si vlče řeklo, že je příště už nezapomene. Těmi základními jsou:
zápisník (stačí notýsek formátu A6),
tužka (jakákoliv opravdu psací potřeba),
KPZ (krabička poslední záchrany; její obsah máme i na webu na adrese
http://junak.upice.cz/oddily/krahujci/dokumenty-ke-stazeni/),
uzlovačka (silnější provaz či slabší lano, na kterém ponejvíce cvičíme
uzle – musí jít dobře rozvazovat a provaz/lano se nesmí přespříliš
kroutit; konce provazu/lana nemají být roztřepené; délka minimálně na
rozpažení vlčete),
zavírací nožík,
přezůvky.

CO S SEBOU NA SCHŮZKU
zápisník

tužka či pero

uzlovačka
KPZ

zavírací nožík

přezůvky

K tomu můžou být v každé šestce další povinky nad rámec těchto šesti základních.

AKCE A VÝPRAVY KRAHUJCŮ
V předcházejícím vlčáckém roce 2013-14 jsme uskutečnili 15 akcí!
Namátkově: Tříkrálová sbírka, Závody vlčat a světlušek, Výprava za ztraceným Ejkem na pokračování atd.
Věděli jste to? Víte, kde máte krátký informační popis o proběhnutých výpravách hledat? Prohlédli jste si fotky z těchto akcí?
Vše je možné najít na samostatné podstránce na našem webu, vyhrazené jen a jen akcím Krahujců II. generace (tj. stávajícím
Žluťáskům, Modráskům a Nováčkům): http://junak.upice.cz/oddily/krahujci/akce-a-vypravy/akce-ii-generace-upickychkrahujcu/.
A kdo je hodně, hodně zvědavý, jistě se nezapomene mrknout i na stránku s akcemi Krahujců (I. generace), tj. kluků, kteří mi
nyní pomáhají vést malá vlčata ☺. Jsem si jist, že se vám tuto samostatnou podstránku podaří rychle objevit. Stojí to za to –
jsou na ní akce od roku 2008.

NEJBLIŽŠÍ AKCE – ANEB CO NÁS BRZY ČEKÁ
v měsíci dlouhých nocí = prosinci:

Vánoční ZOO
13.12.2014

Vánoční schůzka
18.12.2014
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Betlémské světlo
24.12.2014
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v měsíci sněhu = lednu:

Na všechny uvedené akce budou na našem webu – na úvodní stránce – umístěna v rámci
rozumného předstihu zvadla. Prosím, sledujte náš web. Prioritně se snažíme poskytovat
informace o našich akcím právě prostřednictvím webu. Možná si někdo z vás řekne, že to
je trošku o náhodě, zda se zrovna na web podíváte a zjistíte, že je nějaká akce. Avšak info,
že se nějaká akce pro Krahujce plánuje, můžete mít dokonce až s čtvrtletním předstihem. A
to tehdy, pokud si stáhnete plán akcí Krahujců! Je k nalezení na následujcím odkazu:
http://junak.upice.cz/oddily/krahujci/dokumenty-ke-stazeni/. Plán je sice „jen plán“, ale
ve většině případů se jej snažíme dodržovat. Máte tak možnost vědět, kdy bychom co měli
mít.
Jen prosím o shovívavost v obdobích, kdy plán nějakým měsícem končí. Třeba budeme mít
trošku zpoždění s vytvořením plánu následujícího. Ono to totiž bývá poměrně náročné se
v rámci pěti lidí domluvit na společných termínech ☺.
Tříkrálová sbírka
10.1.2015

V rámci ledna se tedy o dalších akcích teprve dozvíte. Jistě nezůstane jen u Tří králů.

FACEBOOK
V rámci naší prezentace navenek máme i vlastní stránku na sociální síti Facebook. Není nutné se rovnou stát fanouškem naší
stránky https://www.facebook.com/JunakUpice, nicméně pokud se tak stane, fandíme všichni a spolu jen jediné věci –
chceme být super
partou spokojených
holek a kluků, kteří se
nezaleknou postavit
proti
novodobému
trendu
trávení
volného času na židli
před monitorem či
obrazovkou, zkoušejí
nové věci, učí se
všeobecným
znalostem,
neboť
rozvíjíme
mladého
člověka
záměrně
všemi
možnými
směry. Držte nám
tedy

Tento bulletin je neprodejný a je určen výhradně pro vnitřní potřebu junáckého
střediska „Araukarit“ Malé Svatoňovice. Dne 26. listopadu 2014 vydal Tomáš Mazáč.
Veškeré materiály jsou dílem vydavatele anebo pochází ze zdrojů, jež mohou být
volně dál šířeny. V případě jiných autorských děl je tak vždy uvedeno. Znaky Junáka –
svazu skautů a skautek ČR jsou ochrannými známkami registrovanými Úřadem
průmyslového vlastnictví.
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