
AKCE 1. ODDÍLU (VLČATA) – PODZIM & 

ZIMA 
Toto je souhrn mimořádných akcí do ledna 2018. Bližší 

informace k jednotlivým podnikům získáte buď mailem 

od nás anebo je najdete na webových stránkách 

našeho střediska (www.skaut-lanskroun.cz) v sekci 

Kalendář (zobrazuje se na homepage).  Podrobné 

informace budou vždy zhruba 1-2 týdny před akcí. 

ŘÍJEN 

7. 10. – Drakiáda 
Tradiční středisková soutěž v sobotu odpoledne u 

klubovny pro členy i veřejnost v pouštění draků. 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – ručně vyrobení draci anebo kupovaní. Sraz bude ve 14:00 a akce trvá přibližně 

dvě hodiny. Účast našich vlčat pouze v doprovodu rodičů a je nepovinná (nejedná se o klasickou oddílovou akci, není 

nutné hlásit dopředu účast anebo omlouvat neúčast). 

21. 10. – Výprava 
Sobotní výšlap pro odolné nátury. 

LISTOPAD 

11. 11. – Výprava anebo soutěžní akce v Letohradě 
Přesný program teprve bude vyhlášen – buď vyrazíme na klasickou výpravu anebo se naše družinky Lišáků a Orlíků 

zúčastní soutěží pro vlčata a světlušky v Letohradě. 

PROSINEC 

2. 12. – Mikulášská besídka 
Místem konání bude jídelna ZŠ Smetanova, jsou zváni především mladší vlčata a také rodiče. Půjde o odpoledne 

vyplněné hrami, scénkami, soutěžemi a na závěr snad dorazí čerti, andělé a snad i Mikuláš. 

17. 12. – Vánoční schůzka 
Poslední schůzka v kalendářním roce. Její konání vychází na neděli. Sejdeme se už dopoledne, budeme hrát hry, 

vyrazíme na malou procházku a vše vyvrcholí předáváním dárečků pod vánočním stromkem.  Zároveň se také ruší 

běžná schůzka, která by vycházela na 21. prosince. 

LEDEN 

13. 1. – Lezecké závody 
Tradiční soutěže na lezecké stěně provozované HK Lanškroun (na ZŠ A. Jiráska). Účast dobrovolná, vhodné i pro ty, 

kteří předtím nelezli a chtějí si to zkusit a zasoutěžit ve své věkové kategorii s ostatními. 

 

PŘEHLED AKCÍ, PODROBNĚJŠÍ OBECNÉ INFORMACE O VYBAVENÍ NA VÝPRAVY NALEZNETE TAKÉ NA: 

HTTP://WWW.SKAUT-LANSKROUN.CZ/KE-STAZENI/ODD  
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