
PROGRAM VL ČAT 
ZÁŘÍ & ŘÍJEN 2013 

 

 
Rysové mají sch ůzky v pond ělí, Svišti v úterý  – vždy od 17:00 do 18:30 

Výpravy jsou spole čné. 
 
 9. / 10. 9. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Dozvíme se, jak to u nás chodí, co si s sebou brát na schůzky a zahrajeme si prima hry. 
 

 16. / 17. 9. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  
   Jak dobře už se známe? Po této schůzce se třeba poznáme ještě lépe. 

 
 23. / 24. 9. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Dnes si kromě hraní povíme také, co všechno bychom měli nosit s sebou na výpravy. 
 
 30. 9. / 1. 10. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Na této schůzce nás čeká cesta džunglí tam a zpátky. 
 

    5. 10. (sobota) – VÝPRAVA – SKOCHOVICKÁ KACHNA 
Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
 7. / 8. 10. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Povíme si něco nejen o vlčatech, ale také o ostatních oddílech ve středisku. Také si 
připomeneme, co jsou to vlčácké šestky. 

 
 14. / 15. 10. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Dnes nás kromě dalších her čeká i rozdělení do šestek. 
 

    19. 10. (sobota) – DRAKIÁDA 
Předběžný termín, bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
 21. / 22. 10. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Každá šestka hájí svoji barvu a má i svého šestníka. A právě dnes se o těchto dvou věcech 
rozhodne. 

 
 28. / 29. 10. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-18:30  

   Už známe šestky a víme, jak to ve vlčatech chodí. Nastal čas seznámit se s letošní 
celoroční hrou.  

 
Plán výprav do konce pololetí 

Datum Den Akce 

5. 10. so Výprava – Skochovická kachna 

19. 10. so Drakiáda 

1. -3. 11. pá - ne Vícedenní výprava 

17. 11. ne Okresní výprava 

30. 11. so Výprava 

14. 12. so Vánoční výprava 

11. 1. so Výprava 

8. a 9. 2. so, ne Výprava do bazénu 

      Toto jsou předběžné termíny akcí, může se stát, že se něco změní, posune či přibude. 

          Těšíme se na Vás: 
Klíště    Ondřej Šlocar 
   605 488 444 
              kliste@kliste.net 
 
 Petr   Petr Polomík 
   725 570 677 

  petr@skaut.cz 
 

Sysel     Václav Kulich 
Rozum  Tomáš Lauwereys 
Marek   Marek Indráček 
Míša   Michaela Jägerová 


