
kalendář
skutských

akcí v Plzni
v roce 2019

západočeská žirafa
31. 1. - 3. 2. 2019

Rádcovské setkání Plzeňského kraje.

Den zamyšlení
22. 2. 2019

22. února si skautky a skauti na celém světě 
připomínají své vzájemné sesterství a bratrsví.

Skautský ples
15. 3. 2019

Jednou za rok se plzenští skauti 
převléknou do obleků a šatů.

Chlupaťák
březen

Skautský hokejbalový turnaj.

Maškarák
31. 3. 2019

Dětský maškarní ples.

Aprílové hrátky
začátek dubna

Propagační a náborová akce střediska 5. května.

svátek sv. jiří
24. 4. 2019

Na svátek skautského patrona  sv. Jiří vyjede 
do ulic skautská tramvaj.

Memoriál pavlíka, šindeláře, záleského
květen

Memoriál na památku 3 letců RAF,
pořádají doubravečtí skauti.

Svojsíkův závod - krajské kolo
přelom května a června

Krajské kolo Svojsíkova závodu pro postupující hlídky.

skauti dětem
začátek září

Souhrnný název pro více propagačních a náborových akcí 
probíhající tradičně na začátku září.

Malá mlsná opice
duben

Tradiční závod vlčat a světlušek pořádaný 
střediském Jožky Knappa.

Skautský dobrý skutek
duben

Výborná příležitost udělat společně něco prospěšného 
druhým. V družině, oddílu, kmenu či na středisku.

Svojsíkův závod - základní kolo
13. - 14. 4. 2019

Základní kolo Svojsíkova závodu 
pro skauty a skautky z okresu Plzeň-město.

Plzeňský perplex
jaro

Inspirativní večer ve formátu Pecha Kucha 
pro vedoucí oddílů, rovery a činovníky.

Závod stopou bratra šiwy
říjen

Plzeňský skautský závod pro vlčata, světlušky, skauty a skutky.

drakiáda
říjen (neděle po závodu Stopu bratra Šiwy)

Soutež v pouštění draka s doprovodným programem.

Guma
23. 12. 2019

Tradiční setkání plzeňských roverů a rangers 
na náměstí Republiky.

Plzeňský perplex
podzim

Inspirativní večer ve formátu Pecha Kucha 
pro vedoucí oddílů, rovery a činovníky.

Memoriál Jožky Knappa
říjen

Oldskautský zpravodajský závod.

uzlovák
listopad

Letos v novém kabátu.

betlémské světlo
před Vánocemi

Rozdávání Betlémského světla po Plzni.

Večírek Si v plzni
červen

Další předtáborový večírek - ideální na odreagování 
při plánování tábora.


