Jak odpovíš na výzvu:
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7 VLKŮ A TISÍCOVKY – 7. ročník !!!
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Deset dní se každý z nás bude pod olověným nebem na drsných
jizerskohorských planinách rvát se sedmi šelmami, které dřímají
v každém z nás. Jejich jména nahánějí husí kůži, přestože je každý
zná - už mezi nimi nechyběly Pýcha, Hněv, Závist… A až budeš
večer u ohně přemýšlet, jak překonat kruh vlčích očí, který se kolem
tebe bude uzavírat blíž a blíž, pak poznáš, jak krutě pravdivé je
motto akce: Snáze zkrotíš vlka, nežli sám sebe!
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zážitkový lesní kurz o duchovním životě skauta
24.7. - 2.8.2015, Jizerské hory
nekvalifikační, od 16 let, koedukovaný, 1700 Kč
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Čekají tě také: Gymovka - netradiční etapovka; Tisícovky - vrcholy i
pověstmi opředená místa; možná přijde i Náčelník - Míla Nevrlý…
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