
 Hiawathovy zprávy č. 2 
 Ahoj všem přátelům 13. střediska Hiawatha z Brna! 

 S novým rokem vám zasíláme druhou várku zpráv od 
 náčelníka Hiawathy. Krátký přehled toho, co se ve středisku 
 dělo, co nás čeká a kde se můžeme brzy potkat. 

 Co se událo? 

 100 let výročí střediska 
 V  roce  2021  naše  středisko  oslavilo  kulaté  výročí.  Ačkoliv  covid  mnohé  proměnil,  o  víkendu  16.  a 
 17.  října  jsme  měli  šanci  se  potkat  jako  celé  středisko  a  vše  oslavit.  Stalo  se  tak  na  dvou 
 významných  místech  našeho  střediska,  v  sobotu  ve  slavnostní  podobě  na  Strážné  (pro  členy 
 střediska,  zástupce  okresu  a  další  přátele  střediska)  a  v  neděli  na  výstavě  ve  Svojsíkově  srubu  v 
 Lužánkách  (přístupné  pro  veřejnost).  Počasí  nám  přálo  a  díky  celodennímu  programu  se  den 
 zaryl do paměti nás všech jako setkání všech generací členů Třináctky pospolu. 



 Betlémské světlo 
 Betlémské světlo  nosíme už 7. rokem z Petrova do Popůvek.  Letos to bylo 20.12.2021. Poslední 
 dva roky pouze zapalujeme lucernu před obecním úřadem. Před covidem jsme ho roznášeli, co 
 nám nohy stačily, po Popůvkách. 

 Návštěva u sv. Anny 
 23.12.2021 jsme navštívili Dlouhodobé rehabilitační oddělení v Novém Lískovci, kde má 
 odloučené pracoviště nemocnice u sv. Anny. Za odměnu jsme dostali prohlídku zařízení. Obvykle 
 s dětmi chodíme do LDN  a zpíváme pacientům koledy,  ale poslední dva roky to skrze covid 
 bohužel nebylo možné. Takže jsme alespoň předali drobné dárky, které vyrobily děti v oddílech. 

https://www.skaut.cz/betlemskesvetlo/
https://www.trinactka.com/aktuality/114-z-medii-vanocky-a-navsteva-ldn


 Co nás čeká? 

 Discgolf 25.3. 
 Byli jste rádi, když jsme se všichni potkali na výročí 100 let střediska? My ano! Pojďme se potkat 
 znovu a zahrát si společně v parku Lužánky discgolf! Kdo si rád zasportuje, doražte ke 
 Svojsíkovu srubu v pátek 25.3. v 17:00. Fandící dav také vítán! Veškeré dotazy či nahlášení na 
 akci směrem ke kontaktní osobě této akce - Kukačka (kuky@skaut.cz). Těšíme se! 

 Závod Vlčat a Světlušek 9.4. 
 V sobotu 9. dubna pořádá naše středisko okresní kolo závodu vlčat a světlušek na Strážné. 
 Kromě tradičního klání mezi mladšími oddíly je to také možnost prezentovat naše středisko v 
 nejlepším obraze skautské veřejnosti a také se s tím pojí hromada práce. Chcete-li pomoct 
 jakkoliv s přípravou či průběhem akce, budeme jen rádi! Pro více informací a zapojení se ozvěte 
 Wabunovi (Vítu Burianovi) na e-mail wabun@skaut.cz. 



 Ivančena 23.4. 
 I letos oddíly z celé republiky (včetně našich) vyráží do Beskyd k mohyle  Ivančeně  . Pokud se 
 chcete vydat s námi, ozvěte se oddílovým vedoucím. Nebo rovnou vyražte se svou partou či 
 rodinou. 

 Tábory 2022 
 Tábory bývají v létě. Není ale tajemstvím, že vedoucí je začínají plánovat už za dlouhých zimních 
 večerů. Termíny jsou známé a budeme moc rádi, když nám pomůžete tábory postavit. 
 Kdy a kde letos stavíme  ? A komu se ozvat, pokud si  chcete postavit stan, týpko či latrínu? 

 Tábor Oslavka 1 
 Skautky a světlušky 
 Stavěčka 1.-3.7.2022 
 Vedoucí tábora  Aya 

 Tábor Oslavka 2 
 Awen 
 Bouračka 27.-28.8.2022 
 Vedoucí tábora  Kukačka 

 Tábor Smrk 
 Oddíl Žebětín 
 Stavěčka 1.-3.7.2022 
 Vedoucí tábora  Savana 

 Tábor Syrov 
 Skauti, vlčata, Fénix a Medvíďata 
 Stavěčka 30.6./1.7.-3.7.2022 
 Vedoucí tábora  Wabun  &  Chicko 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan%C4%8Dena
mailto:zednickovab@seznam.cz
mailto:kuky@skaut.cz
http://savana.tramp@gmail.com/
mailto:wabun@skaut.cz
mailto:chicko@skaut.cz


 Přejeme pěkný závěr zimy. 

 A těšíme se na shledání. 

 Stur & Regi 

 PS: sledujte náš  Facebook  nebo  Instagram  , případně  skupinu  13. středisko  Hiawatha 

https://www.facebook.com/13.hiawatha
https://www.instagram.com/13.hiawatha/
https://www.facebook.com/groups/112201224221

