
PROGRAM VLČAT 
Květen a červen 2013 

 

 

Svišti i Rysové mají schůzky do 19:00! 
Výpravy jsou společné, není-li uvedeno jinak 

 
 14. / 16. 5. (úterý/čtvrtek) – Schůzka: 17:00-19:00 

   Všichni jsme členy českého skautského hnutí. Známe vůbec jeho příběh? Pojďme se s ním 
seznámit. 

 
 21. / 23. 5. (úterý/čtvrtek) – Schůzka: 17:00-19:00 

   Umět se správně orientovat v přírodě, v lese či na cestě, není jen otázkou mapy a buzoly. 
Na této schůzce se naučíme i něco navíc. 

 
   25. 5. (sobota) – VÝPRAVA 

Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 
 
 28. / 30. 5. (úterý/čtvrtek) – Schůzka: 17:00-19:00 

   Brzy nás čeká poslední výprava, kde budeme potřebovat složit hlavu i své batohy. 
Vyzkoušíme si stavbu stanu nebo přístřešků, abychom za pár týdnů byli připraveni. 

 
 4. / 6. 6. (úterý/čtvrtek) – Schůzka: 17:00-19:00 

   Zkusíme si, jak umíme používat různé komunikační prostředky. Na schůzku si s sebou 
vezměte propisku. 

 

 11. / 13. 6. (úterý/čtvrtek) – Schůzka: 17:00-19:00 
   Na schůzkách se učíme věci, které většinou každý den nepoužijeme. Ale tentokrát se 

dozvíme něco, co můžeme použít každý den: jak se chovat k ostatním lidem v situacích, kdy je 
vám něco nepříjemné. 

 
    14. – 16. 6. (pátek - neděle) – ZÁVĚREČNÁ VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO VLČÍCH SKAL 

Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 
 

 18. / 20. 6. (úterý/čtvrtek) –  Závěrečná schůzka: 17:00-19:00 
   Tato schůzka je před táborem poslední, a tak si ji pořádně užijeme. Čeká nás zhodnocení 

celého roku, sdílení dojmů a zážitků, rozloučení s celoroční hrou a třeba přijdou i hry na přání. 
 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY NA TÁBOR 
Připomínáme, že je třeba do 20. května vyplnit předběžnou přihlášku na tábor, kterou najdete na 

vlcata.uragan-zbraslav.cz/tabor2013 
Může se stát, že z důvodu naplněné kapacity nebude možné přihlásit dítě po tomto termínu. 

 
 
 
 
 

Plán výprav do konce školního roku: 

Datum Den Akce 

25.5. so 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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