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Se sklonkem roku se nám blíží i některé z         
kultovních akcí. 

 
Družinové akce a Vyzvědači 
 
Akce našich družinek probíhaly víceméně 
paralelně, avšak s odlišným programem vyjma 
společného bloku Vyzvedačů, akce pro skauty i 
věřejnost, která proběhla v sobotu 9.11. S 
holkami jsme tedy navštívily například plaveckou 
halu, čajovnu či zkoukly film. 
 
 

 
 
 
Adventní výprava 
 
Adventní výprava, která bývala “adventní 
Prahou” letos nebude probíhat tradičně. 
Vypravíme se totiž s Horaly do Drážďan. 
 
Akce bude celovíkendová - obě noci ale budeme 
spát u nás v klubovně a do Drážďan se vydáme 
jen na celou sobotu. Tam nás čeká prohlídka 
města, historické muzeum a samozřejmě nasátí 
vánoční atmosféry, kterou už všichni jistě 
toužebně očekáváme. 
 
 

 
 
S sebou si zabalte: věci na spaní v klubovně, 
věci na přežití zimního dne v Drážďanech 
(čepice, rukavice nutností), 400 Kč a nějaká 
eura jako kapesné na trhy/do města. 
 
Sraz: pá 6. 12. v 18:30 (po schůzce Vážek) 
v klubovně 
Konec: ne 8. 12. v 10:00 v klubovně 
 
Pokud chceš jet, nahlas se, prosím, smskou 
Martinovi (724 717 891), do neděle 1. 12.!!! 
kvůli rezervaci míst v buse do Drážďan). 
 
 
Tvůrčí den 
 
I letos proběhne tradiční akce našeho oddílu se 
Střelkou, a to tvůrčí den. 
Stane se tak v sobotu 14. 12. 2019 (bude pouze 
jednodenní). 
Jako vždy se budete moci kreativně vyžít a 
vyrobit nějaké dárky k Vánocům. 
Akci plánuje Střelka, takže brzy přineseme 
přesnější informace. Těště se! 
 
 
Vánoční besídka 
 
Na závěr vězte, že ve středu 18. 12. proběhne 
vánoční session - oddílová schůzka (místo 
schůzky Pásovců) od 16:30. 
Poveselíme se s cukrovím (které můžete 
přinést) a s dárečky (které můžete přinést). 
Zapějeme si písně s popřejeme Veselé Vánoce! 
 
Kontakty na vedoucí:  
 
Martina Součková - vedoucí oddílu 
605 463 274, marti.souckova2@gmail.com 
 
Dominika Zimová - zástupce vedoucí oddílu 
775 212 933, domi.zimova@gmail.com  
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