
 
VAŽENÍ ČLENOVÉ A RODIČOVÉ, DRAZÍ PŘÁTELÉ 
 

Je tu opět začátek měsíce a s ním Tento měsíc 
u starých vlků se vším důležitým, co nás čeká a 
nemine.  

Začátkem roku proběhla registrace, děkujeme 
za včasné uhrazení a dovolím si pár statických údajů. 
Náš oddíl čítá celkem 62 členů, je to o 9 méně než 
minulý rok. Z toho je 22 starých vlků a 22 vlčat, zbytek 
roveři nebo dospělí členové.  

V únoru nás čeká zimní výprava do Krkonoš, 
kde je jistota sněhu. Základní informace lze najít na 
oddílových stránkách pod odkazem akce a přihlášení 
obdrží e-mail k odjezdu, jídlu, co bude každý brát, atd. 
příští týden. Stále máme ještě poslední volná místa, 
kdo by chtěl jet či by chtěl vzít s sebou nějakého 
kamaráda, příbuzného, … , ozvěte se Kavkovi. 

Další akce co nás čekají lze najít, kde jinde, než 
ve sloupečku kalendáře napravo a nově také na našich 
oddílových stránkách, kde můžete také shlédnout 
videa, co jsme v minulém roce natočili či si přečíst o 
proběhlých výpravách! 

Letošní letní tábor se  bude konat v termínu 
1.-18.7.2020 v Podhradí nad Dyjí a pojedeme do 
indiánských týpí, jak již zajisté víte. Kdo na tábor chce 
jet, bude si muset obstarat dřevěnou bednu (cca. 
35x40x50cm) jako zavazadlo, ve které bude mít své 
věci, jak jsme již psali. Kdo si neobstará vlastní (např. 
lodní kufr), pro ty pořádáme rukodělné workshopy, 
kde si bedničku vyrobí. Proběhnou 7.3. a 28.3., na 
výběr jsou tedy dva termíny. Předpokládaná cena 
materiálu bude 500 Kč včetně laku. Kdo na jeden z 
workshopů si přijde bedničku vyrobit a ještě 
nevyplnil, vyplní dotazník 
https://forms.gle/h763d9VWWfqGsHCL8 nejpozději 
do 22.2., ať pro něj zajistíme materiál! 

V červnu také proběhnou předtáborovky, kde 
budeme chystat tyče na týpí, a to 19. – 21.6. a 26. – 
28.6. Účast aspoň na jedné předtáborovce nutná! 

 

za vedení starých vlků Kavka 
 
 

Docházka leden 2020 
 

Všudybylové (100%):  Honzík, Tomík 
Skorovšudové (75-99,9%): Dan, Trumpet, Vojta, 
Tibor 
Akorátníci (50-74,9%): Marek, Kuba, Mlčka, Sam, 
Radovan, Pája, Kaktus, Dino, Jindra, Lukáš, Jáchym, 
Kuchárik 
Málobylové (25-49,9%): Michal, Staňa, Albert, Tom 
Han. 
Nikdebylové:  nikdo 
Jestřábi 69%, Mloci 64%, Štiky 64% 
7 akcí, 22 bodovaných, Ø 66 % 

 

 
KALENDÁŘ ÚNOR 2020 
 

PÁ 7.2. 16.30 Oddílová schůzka  
na klubovně, vede: Miki 
 

SO 8.2. 9:00 – 16:00 Brigáda oprava týpí - šití 
Na Duhovce, každá družina vyšle jednoho zástupce 
dopoledne a jednoho odpoledne. 
 

PÁ 14.2. 17:00 – 19:00 Půjčování ski a nakládání 
zavazadel 
na Duhovce, pro účastníky výpravy 
 

SO 15.2. – SO 22.2. Velká zimní výprava Krkonoše 
Sraz: 8:37 na nádraží  
Základní informace u přihlášky na stránkách, 
přihlášení účastníci obdrží e-mail v týdnu před akcí. 
Předpokládaný návrat: 17:52 vlakem rj od Brna 
Vede: Kavka, Řízek, Kecka a další 
 

PÁ 28.2. Závěrečná oddílová schůzka 
na klubovně, Vede: Tomr 
 

víkend 29.2. – 1.3. Družinové výpravy 
Po domluvě na družinové schůzce v týdnu před akcí 
 
 

SO 7.3. 9:00 Výroba bedny do týpí 
na klubovně, nejdéle do 14:00,  
Vede: Kavka 
S sebou: pracovní oblečení, pití, svačinu 
Zájemci nechť vyplní dotazník, viz text vlevo 
 

PÁ 13.3. 16:30 Oddílová schůzka 
na klubovně, vede: Kyli 
 

SO 21.3. Ukliďme svět  
Od 13:00, místo srazu bude upřesněno v týdnu před 
akcí 
 

PÁ 27.3. 16:30 Oddílová schůzka 
na klubovně, vede: Váva 
 

SO 28.3. 9:00 Výroba bedny do týpí 
na klubovně, nejdéle do 14:00 
Vede: Kavka 
S sebou: pracovní oblečení, pití, svačinu 
Zájemci nechť vyplní dotazník, viz odkaz v textu vlevo 
 

9. – 13.4. Velikonoční výprava Lidečko 
Bližší informace v průběhu měsíce března. 
 
 

TENTO MĚSÍC U STARÝCH VLKŮ - ÚNOR 2020 


