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Svišti (mladší vlčata) mají schůzku každé úterý. 

Výpravy budou společné s Rysy, není-li psáno jinak. 

 
  . 
 9.3. (sobota) – Výprava 

Sraz v 9:55 u klubovny (v 10:05 odjezd ze zastávky u Včely do zastávky Baně – 
možno připojit se zde v 10:10), návrat ke klubovně do 17:30. Vydáme se do lesů nad 
Berounkou až do míst, kde železný oř brodí tyto vody. 

S sebou: Vhodné oblečení dle počasí, pevnou obuv, pláštěnku, jídlo a pití (minimálně 
1 litr) na celý den, OpenCard – potvrzení o věku (2x pojedeme MHD) a 20,-Kč. 

 
  12.3. (úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   S pomocí stezek začneme trochu poznávat sami sebe a na této schůzce 

nahlédneme mírně do budoucnosti!  
  
  19.3. (úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Co je správné chování? A co znamená, když dělám něco špatně? Tak přesně to si 

vysvětlíme na dnešní schůzce. 
 
  26.3. (úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Zkusíme se zamyslet, jaké máme povinnosti, ať už doma, ve škole nebo třeba na 

schůzkách. 
  
 29.3.-1.4. (pátek-pondělí) – VELIKONOČNÍ VÝPRAVA 

Bližší informace dostanete na předchozí schůzce 
 

  2.4. (úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Buzola, takový malinký předmět, který nás dokáže dovést do cíle, aniž bychom 

potřebovali mapu.  
 
 
 
 
 
 
 

     Plán výprav do konce školního roku: 

Datum Den Akce 

9.3. sobota Výprava 

29.3.-1.4. pá - po Velikonoční výprava do Dobrušky 

20.4. sobota Výprava 

3.-5.5. pá - ne Vícedenní výprava 

25.-26.5. so - ne Zahradní slavnost, přespávko a výprava 

14.-16.6. pá - ne Závěrečná vícedenní výprava (vlčí rokle) 

13.-27.7. so - so Letní tábor Světlušek a Vlčat 

      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 

Martin Martin Mihalko 

Marek Marek Indráček 

Míša Michaela Jägerová 
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Rysové (starší vlčata) mají schůzku každý čtvrtek. 

Schůzky RYSŮ jsou prodlouženy do 19:00 
Výpravy jsou společné se Svišti, není-li psáno jinak. 

 
  . 

 9.3. (sobota) – Výprava 
Sraz v 9:55 u klubovny (v 10:05 odjezd ze zastávky u Včely do zastávky Baně 

– možno připojit se zde v 10:10), návrat ke klubovně do 17:30. Vydáme se do lesů 
nad Berounkou až do míst, kde železný oř brodí tyto vody. 

S sebou: Vhodné oblečení dle počasí, pevnou obuv, pláštěnku, jídlo a pití 
(minimálně 1 litr) na celý den, OpenCard – potvrzení o věku (2x pojedeme MHD) a 
20,-Kč. 

 
 14.3. (čtvrtek) –  Schůzka: 17:00-19:00 
   S pomocí stezek začneme trochu poznávat sami sebe a na této schůzce 

nahlédneme mírně do budoucnosti!  
  
  21.3. (čtvrtek) –  Schůzka: 17:00-19:00 
   Co je správné chování? A co znamená, když dělám něco špatně? Tak přesně 

to si vysvětlíme na dnešní schůzce. 
 
  28.3. (čtvrtek) –  Schůzka: 17:00-19:00 
   Zkusíme se zamyslet, jaké máme povinnosti, ať už doma, ve škole nebo třeba 

na schůzkách. 
  
 29.3.-1.4. (pátek-pondělí) – VELIKONOČNÍ VÝPRAVA 

Bližší informace dostanete na předchozí schůzce 
 

  4.4. (čtvrtek) –  Schůzka: 17:00-19:00 
   Buzola, takový malinký předmět, který nás dokáže dovést do cíle, aniž bychom 

potřebovali mapu.  
 
 
 

     Plán výprav do konce školního roku: 

Datum Den Akce 

9.3. sobota Výprava 

29.3.-1.4. pá - po Velikonoční výprava do Dobrušky 

20.4. sobota Výprava 

3.-5.5. pá - ne Vícedenní výprava 

25.-26.5. so - ne Zahradní slavnost, přespávko a výprava 

14.-16.6. pá - ne Závěrečná vícedenní výprava (vlčí rokle) 

13.-27.7. so - so Letní tábor Světlušek a Vlčat 

      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 

Martin Martin Mihalko 

Marek Marek Indráček 

Míša Michaela Jägerová 
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