
Informace 

Schůzky probíhají v pátek od 15:30 do 17:00. Na schůzku prosím dítě přivezte a zase odvezte, pokud 

chcete, aby dítě chodilo samo, doneste na příští schůzku vyplněný ústřižek papíru, který se nachází 

níže. Informace o případných změnách, či zrušení schůzky budete dostávat prostřednictvím SMS. 

Číslo na rodiče nových vlčat dostaneme z vyplněné přihlášky, kterou budeme rozdávat na první 

schůzce (může se stát, že nám vyplněná přihláška bude chybět i u starších kluků, proto ji dostanou 

znova). Pokud již však někomu dlouhodobě nechodí SMS, prosím, kontaktujte vedoucího a dojde 

k nápravě. Přihlášku prosím vyplňte co nejrychleji a doneste na příští schůzku. Pokud přihlášku třeba 

ztratíte, naleznete ji na našich webových stránkách vlcata.skautkostelec.cz. Informujte nás i 

v případě, že došlo k nějaké změně (např. trvalého bydliště apod.) 

Na schůzku je třeba nosit: zápisník (postačí velikost A5), propisku (pero), tužku, KPZ (krabička 

poslední záchrany; obsah možno najít na internetu, například junshop.cz), uzlovačku, přezůvky 

(nějakou starší obuv do klubovny; možno v klubovně nechat uložené; pokud je již v klubovně máte, 

nejsou třeba). 

Občas jezdíme na „víkendovky“. Jedná se o vícedenní výlet, na který odjíždíme v pátek odpoledne a 

vracíme se z něj zpravidla v neděli kolem poledne. Informace o těchto výletech (včetně seznamu 

potřebných věcí) dostanou děti na schůzce na lístečku alespoň týden předem. Pokud je víkendový 

výlet, je schůzka v tento týden zrušena a výletem nahrazena. Informace o výletě bude dodána i 

prostřednictvím SMS, protože nemusí být všechny děti na schůzkách. Dále budou informace o 

výletech umístěny na naše webové stránky vlcata.skautkostelec.cz v sekci plánované akce. 

Máme též oddílová trička, která by bylo vhodné každému pořídit, abychom na výletech a různých 

akcích vypadali dobře. Cena trička je 150 Kč, trička budou po dohodě prodávány během schůzek. 

Dále je potřeba zakoupit skautskou košili, která je potřebná na tábor a na další slavnostní akce. 

Vedeme bazar košil, ze kterých již někteří naši členové vyrostli jednotlivé velikosti a jejich cenu 

můžete zjistit u Jana Ladnara (JohnDeera) tel.: +420 775 080 485, e-mail: johndeere@skaut.cz. 

Tabulku velikostí nalezete na stránkách Junshopu. Zde si též můžete košili zakoupit. Nutností je 

dokoupení dalších oddílových nášivek na kroj. Tyto nášivky Vám prodáme. 

Vedoucím oddílu je Kamil Regner tel.: +420 732 985 130, e-mail: kama.regner@seznam.cz. Na něj se 

prosím obracejte se svými dotazy, připomínkami, či když budete mít nějaký problém. Děkujeme Vám 

za projevenou důvěru, že jste se rozhodli svěřit své dítě nám. Vynasnažíme se mu nabídnout kvalitní 

program a skvělou partu kamarádů. Doufáme, že dosáhneme oboustranné spokojenosti. Děkují Vám 

vedoucí oddílu vlčat z Červeného Kostelce 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Já (jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte) ………………………………………………………………..  

souhlasím nesouhlasím (nehodící se škrtněte), aby můj syn (příjmení, jméno) ……………………………………… 

…….…………………………………. chodil ze skautských schůzek sám domů. Není nutné čekat na příchod 

dospělého, který si dítě vyzvedne. 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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