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Akce 2019
Ty, které nás čekají, a na které se těšíme
Přátelé, kamarádi. Doufáme, že Vánoční svátky v kruhu rodin jste si užili. Přejeme Vám všem do
nového roku všechno dobré, štěstí a zdraví a hodně super akcí s Vlčatama. K tomu Vám zasíláme seznam
akcí, které nás čekají v následujícím půlroce. Ke každé akci půjde ještě bližší info prostřednictvím propozic,
jak jste zvyklí. Na všechny se moc těšíme. Takže…

Trénink na RingoBall

neděle 20. 1. 2019

V Zelené lize si zatím vedeme skvěle. Jsme průběžně první a to i se solidním náskokem. RingoBall je další
možnost nahnat body a ukázat ostatním, kdo je tady nejlepší! Proto jsme na neděli odpoledne zamluvili
v Lužánkách sál, abychom potrénovali.

Pololetky na lyžích

31. 1 – 3. 2. 2019

Nabízí se opět možnost vyrazit na oddílové lyže (snowboardy atd.) do Čenkovic. Akce by byla ve stejném
modelu jako naposledy. Rodiče s dětmi, samostatné děti, nebo i jen rodiče. Vše je na Vás. Bližší informace
půjdou v propozicích. Konání akce je podmíněno vaším zájmem.
Proto se prosím klikněte na doodlu zde: https://doodle.com/poll/ssrym95e2nsbauc8

RingoBall - turnaj

23. 2. 2019

Výše zmíněná akce do Zelené ligy. Troufáme si říci, že máme jedny z nejlepších hráčů této hry, tak to
pojďte ukázat.

Akce DA x Akce Junioři

8. – 10. 3. 2019
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Tento víkend se zaměříme na generace našeho oddílu. Pod vedením Majkla vyrazí DAčka a pod vedením
Žokeje Junioři.

Školka výlet

9. 3. 2019

Aby to nebylo nejmladším líto, půjde se v sobotu na výlet.

Chaloupky

22. – 24. 3. 2019

Po roční pauze se vrací luxusní Kátina akce pro rodiče s dětmi Chaloupky. Určitě to bude stát za to.

Velikonoce 2019

18. – 21. 4. 2019

Stěžejní akce jara se blíží. Na Velikonoce se letos opět vrátíme do Lomů. Jednak proto, že se nám to tam
líbí. Jednak proto, že chceme zkontrolovat tábořiště po zimě. Spát se bude v DDM v Lomech, stejně jako
minule.

SETON 2019

27. 4. 2019

Završení Zelené ligy. Soutěž tříčlenných hlídek. Zde už jen potvrdíme naši suprovost.

Květňák na kolech

někdy v rámci prvních dvou víkendů v květnu

Termín není ještě úplně jasný vzhledem ke státním svátkům, které jsou letos ve středy. Hned jak budeme
vědět víc, ozveme se. Zatím jen chceme jet.
A pak už jen Tábor!
To je zatím vše. Máte-li dotazy, klidně pište.
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