Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Vranovice
6. oddíl Ignis Pohořelice

Vážení rodiče,
obracíme se na vás tak jak už je každý rok zvykem. Chceme vás takto informovat o nových událostech na našem
skautském středisku.
Tak jako každý rok proběhne registrace členů do naší organizace. Pokud jste ještě přihlášku nevyplňovali, měli
byste spolu s tímto dopisem dostat přihlášku mladšího člena (mladším členem se rozumí člen mladší 18 let).
Přihlášku prosím odevzdejte, co nejdříve rádci skautské družiny, do které dochází vaše dítě.
S registrací je neoddělitelně spojena platba členského příspěvku. V letošním roce se středisková rada rozhodla
příspěvek nechat ve stejné výši, jako tomu bylo v loňském roce. Výše příspěvků na rok 2016 tedy je: základní
600Kč, druhý sourozenec 550Kč a každý další sourozenec 500Kč. V ceně registrace je mimo jiné zahrnuto
pojištění člena na všech akcích, skautská stezka, šátek a časopis, nájem klubovny a další výdaje spojené
fungováním oddílu a střediska.
Rozumíme, že v dnešní době může být výše poplatku pro napjaté rodinné rozpočty problém. Pokud tomu tak je
i u vás, spojte se s vůdkyní vašeho oddílu, ta může navrhnout např. rozdělení registrace na několik částí,
v případě velmi těžké situace i její snížení.
V roce 2015 se konaly tři velmi úspěšné tábory, kterých se celkem zúčastnilo přes 80 dětí. Tábory v Újezdu
u Rosic byly pro vlčata a světlušky (mladší kategorie ve věku 6 – 10 let) a starší kategorie (ve věku 10 – 15 let).
Také proběhl příměstský tábor v prostorách vranovické Základní školy. Tábory pro příští rok jsme začali
připravovat již nyní a veškeré termíny i další informace k nim najdete v blízké době na našich webových
stránkách. Závazné přihlášky se objeví začátkem příštího roku.
V roce 2015 došlo v Pohořelicích ke změně, která však nezasáhla do fungování oddílu. Opustili jsme prostory na
v domě na ulici Brněnská č.p. 121 s tím, že dočasně budeme fungovat v prostorách Základní školy na ulici
Dlouhá. Plánované stěhování do nových prostor (Náměstí svobody č.p. 79) proběhne v průběhu prosince.
Veškeré informace budou včas k nalezení na webových stránkách oddílu, případně neváhejte kontaktovat
někoho z vedení oddílu. Také vás budeme kontaktovat formou emailu.
V roce 2015 proběhlo kromě pravidelných schůzek také několik akcí, kterých se mohlo zúčastnit i vaše dítě.
V únoru to byl Den bratrství ve Vranovicích a Den sesterství v Hustopečích, v březnu byla víkendová výprava do
Slavkova. Duben patřil střediskovému jamboree v Uherčicích. V květnu jsme měli odpoledne deskových her
v klubovně a červnu táborák pro děti a rodiče a závěrečný táborák. Přes prázdniny mohlo být vaše dítě na
některém z táborů. Posledními akcemi v roce 2015 zatím byly říjnová výprava do NP Podyjí a víkendová výprava
do Doubravníku.
Na závěr bychom vám rádi poděkovali za vaši podporu a projevenou důvěru. Budeme rádi, pokud se nám ozvete
s jakýmkoli dotazem či připomínkami.
Se skautským pozdravem
vůdkyně 6. oddílu Ignis Pohořelice
Tereza Černá
Telefon: 737 501 955
Email: terezacerna@skaut.cz
www.sestka.junakvranovice.cz

vedoucí střediska Vranovice
Jan Korčák
Telefon: 724 550 986
Email: jankorcak@skaut.cz
www.junakvranovice.cz

