
 

 

 

 

 

 

 

 Měsíc  Datum  Akce  Poznámka 

 Leden  21. 1.  Doba ledová  oddíl * 

 Únor  11. 2.  Hurá do bazénu  oddíl * 

 Březen 

 4. 3.  Doba desková   oddíl ** + veřejnost 

 15. 3.  Karneval (16 - 19 hod.) - v rámci středeční schůzky  světlušky*(skautky organizace)  

 24. - 26. 3.  Víkendovka  oddíl 

 Duben 

 29. 4.  Svojsíkův závod (Železný Brod)  skautky 

 21. - 22. 4.  Přírodovědná expedice, oheň sv. Jiří  oddíl 

 29. 4.  Srandahry (23. ročník)  světlušky**(skautky organizace)  

 Květen 
 19. - 21. 5.  Víkendovka  oddíl 

 27. 5.  Hry bez hranic   oddíl + veřejnost 

 
 Červen 

 7. - 11. 6.  Obrok 2017  Rangers (15+) 

 16. - 18. 6.  Víkendovka  oddíl 

 Červenec  15. - 29. 7.  Letní stanový tábor v Hoštejně  oddíl 

 
� před každou akcí bude zaslána SMS se žádostí o potvrzení účasti/neúčasti na akci (nutno dodržet termín 

odpovědi). 

� podrobné informace o akci budou přihlášeným sděleny na družinové schůzce v týdnu před akcí a budou přístupné 
na webových stránkách oddílu www.kvitek.jilemnicko.cz. 

� za závažné problémy v chování může být dotyčná potrestána neúčastí na následující víkendovce či vybrané akci. 
Při opakovaných problémech s kázní přijde o možnost se zúčastnit letního tábora. 

 
Děkujeme rodičům, že včas omlouvají neúčast svých dětí na schůzkách 

SMSkou příslušné vedoucí. 
 
Kontakt na vedoucí: 

 

Celestýna Krausová - Céla / +420 605 373 609, celestyna.k@seznam.cz 

 
Alžběta Honců – Bětka / +420 731 926 470, betka.honcu@seznam.cz 

 

 
Podmínky pro účast na letním stanovém táboře 2017: 

- 75% docházka na schůzky 
- 50% účast na oddílových akcích a výpravách 
- 50% účast na víkendovkách 
- brigádnické hodiny (15) 
- chování 

 

*   -  akce je přístupná sourozencům a rodičům 
**  - akce je přístupná všem (sourozenci, rodiče, kamarádi, veřejnost) 
# - Přesný termín není dosud znám. Místní kola Svojsíkova závodu se mají uskutečnit v termínu od 1.3. do 12.5. 

6. oddíl světlušek a skautek MODRÝ KVÍTEK Jilemnice 

Kalendář akcí do léta 2017 


