
Informace pro rodiče vlčat a světlušek 
 
Vážení rodiče, dovoluji si Vám zmínit pár informací ohledně letošního roku-především ohledně akcí, 

bodování a možnosti, jak si děti mohou přivydělat penízky. 

 

Plán akcí 

Na oddílových stránkách již visí plán akcí na celý rok. Už je znám i termín tábora, můžete si tedy Vaši 

dovolenou zkusit naplánovat tak, aby do tábora nezasahovala a Vaše dítě mohlo jet. Nejbližší akce 

jsou: 

26.9. Oddílovka 

27.9.Výprava 

3.-4.10. Závod Stopou bratra Šiwy a přespání na Senečáku   

24.-28.10. Podzimní prázdniny 

14.-16.11. Šestkové výpravy     

28. 11.Oddílovka    

12.-14.12. Oddílové Vánoce  

 

Táborové body 

V letošním roce jsme se rozhodli opět zavést táborové body. Pro účast na letním táboře musí každé 

vlče a světluška nasbírat min. 20 táborových bodů. Tyto táborové body (dále jen TB) získávají za 

účast na oddílovkách a výpravách. Tábor je vyvrcholením skautského roku, tak bychom byli rádi, 

kdyby se ho zúčastnily děti, kteří mají o oddíl opravdu zájem a mají dobrou docházku. 

Akce budou hodnoceny takto: 

Oddílovka – 1 TB 

Jednodenní výprava – 1 TB 

Výprava s přespáním (šestková výprava, oddílové Vánoce,..) – 2 TB 

Podzimky, Velikonočky – 5 TB 

 

Omluvy z akcí 

Nebude-li Vaše dítě moci přijít na akci, omluvte ho prosím! Za omluvu ze schůzky, oddílovky nebo 

výpravy získává Vaše dítě alespoň nějaké body. Pokud ovšem není omluveno, odečítáme mu 

z celkového bodování 1 bod. 

Omlouvejte prosím Vaše děti a to nejen kvůli bodům, ale i kvůli nám vedoucím. Program se pak 

připravuje lépe, když víme s kolika dětmi můžeme počítat ☺ 

Z oddílovek a výprav omlouvejte děti Syky a to ideálně na mail vlocka.info@gmail.com nebo na tel. 

605 472 772, 

Ze schůzek: vedoucímu, který děti vede na schůzkách.  

Fialová šestka-Medúza-tel. 728 338 915 Modrá šestka-Rosnička-tel. 722 288 473 

Červená šestka-Zvonek-tel. 774 088 946 Bílá šestka-Sojka-tel. 720 224 159 

Hnědá šestka-Syky-tel. 605 472 772  Oranžová šestka-Bobr-tel. 774 812 586 

Černá šestka-Zdeněk-tel. 739 429 970 

 

Jak vydělat penízky 

I letos budou děti za své snažení na schůzkách získávat penízky, za které si na konci roku na dražbě 

mohou koupit pěkné ceny (hračky, knížky, baterky,..).  

Od října budeme za penízky sbírat kaštany a žaludy. 1 kaštan=1 penízek, 2 žaludy=1 penízek 

Kaštany a žaludy noste v pevných taškách s kartičkou, kde bude napsaný počet. Kaštany a žaludy 

předáme Pavlíny tatínkovi, který je dává v zimě zvířatům do krmelců a některé tam společně 

odneseme při jedné ze zimních výprav. 

 

Za vedení Vločky Šárka Sedláčková-Syky 

(mail vlocka.info@seznam.cz, tel. 605 472 772) 

mailto:vlocka.info@gmail.com
mailto:vlocka.info@seznam.cz

