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Na DS  
 Máte posledních družinovku do Výročáku, takže pokud někdo finišuje 

s registračkou, je pravý čas pro něj… 
 VLČATA v pátek nebudou, protože budou až na Výročáku   
 Dodělejte si všechny věci na SZ!! (měšec na peníze, zboží na prodej, plakát 

z družinové výpravy a nachystané představení družiny) 
 Uklízejte na klubovně  

 
AKCE ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE  

 
ŠÁTKOVÝ DEN NA sv. JIŘÍ 24.4. 
Už tento pátek se koná „skautský svátek“ na oslavu, vzpomínku na našeho patrona skautů, 
sv. Jiří. Každoročně proto právě na den sv. Jiří chodí skauti a skautky po celé ČR 
v krojích, nebo minimálně v šátku. 
TIP: Domluvte se na škole a pořiďte fotku v krojích či šátkách na den sv. Jiří  
 
VÝROČNÍ TÁBORÁK 24.-25.4. 
Jako tradičně, tak i letos, na 47. Výročí založení našeho oddílu, se bude konat Výroční 
táborák. Letos se bude konat na zahradě Duhovky a na Duhovce se bude i přespávat. 
Strava: jídlo a pití vlastní (k večeru a ráno bude k dispozici teplý čaj) 
Sraz: v pátek 24.4. v 16:30 na Duhovce 
Program: má na starosti Káně, určitě bude zasedat Rada Orlích Per, bude se konat 
Oddílový sněm a spoustu dalších zábav… 
Každá družina navíc předvede své připravené představení družiny na SZ, tak se na to 
připravte… 
S sebou: spacák, karimatka, KROJ, nutné: soupis OP, podpisy od svědků na Radu Orlích 
per nebo čestná prohlášení o splnění OP 
 
SVOJSÍKŮV ZÁVOD 25.-26.4 
Svojsíkáč je tu. Letos se koná ve Znojmě a pojedeme společně vlakem. Ráno se totiž 
končí na DDM Výročák a odtud se všichni závodníci (všichni st. vlci, samozřejmě i 
vedení ) společně přesunou na vlakové nádraží, odkud pojedeme  
 
K SZ!! 

 Jídlo na sobotu si vemte z domu, zajištěná bude až sobotní večeře… 
 Každá družina bude potřebovat mobil a lékarničku 
 Příjezd v neděli bude v 14:29(když nám to ujede tak 16:29) 
 Cena: Sebou si každý vemte 300 kč a taky kartičku, že vám není 15 roků 
 Každý bude mít sebou minimálně ODDÍLOVÉ TRIČKO A ŠÁTEK!!! (kdo nemá 

tak bude mít možnost zakoupení na výročáku u Klikouše, který bude také prodávat 
Plameny za zvýhodněnou cenu 49,- kč…) 

 
 VŠICHNI RÁDCOVÉ PO DS ZAVOLAJÍ SVÝM OHNIVCŮM A SDĚLÍ JIM, 

JESTLI NA SZ JEDETE VŠICHNI A ZDA-LI MÁTE HOTOVÉ VŠECHNY 
ÚKOLY!!! 

 
        

Za vedení oddílu: Majký     


	Tento týden
	č. 28



