
PROGRAM VLČAT 
   

  ……...Rysové + Svišti 
  ……... listopad 2014 

 

Pondělí 3.11. / úterý 4.11. - Schůzka 17:00-18:30 
Jelikož jsme se právě vrátili z vícedenní výpravy, pozorovali jsme Slunce a řekli si také něco o 

planetách naší sluneční soustavy, uděláme si dnes malou soutěž na vesmírné téma. 
 

Pondělí 10.11. / úterý 11.11. - Schůzka 17:00-18:30 
Uvědomíme si, jak se jeden chováme ke druhému. Jsme na sebe vždy hodní a nebo děláme něco 

špatného, co by vlče vlčeti dělat nemělo? 
 

Pondělí 17.11. - OKRESNÍ VÝPRAVA Sekáč 
Informace dostanete na předchozí schůzce. 

 

Úterý 18.11. - Schůzka 17:00-18:30 
Pondělní schůzka Rysů se nekoná, a tak jsou i Rysové zváni na schůzku Svišťů, kterou si společně 

hezky užijeme. 
 

Pondělí 24.11. / úterý 25.11. - Schůzka 17:00-18:30 
Dozvíme se, jak a proč si skauti podávají levou ruku a jak vlčata a skauti zdraví ostatní. 

 

Sobota 29.11. - Výprava Rysů a Svišťů 
Informace o této výpravě se dozvíte na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 1.12. / úterý 2.12. - Schůzka 17:00-18:30 

Připomeneme si vlčácký zákon, heslo a denní příkaz. A aby nás neodnesl čert, každý si promyslíme, 

co jsme letos udělali dobrého pro ostatní, a pokud jsme provedli něco špatného, zda jsme to už napravili. 
 
 

Předběžné termíny výprav:                                     Těšíme se na Vás: 
Datum Den Akce 

17.11. po Okresní výprava 

29.11. so Výprava Rysů a Svišťů 

13.12. so Vánoční výprava 

10.1. so Výprava 

 
 
 
 

www.vlcata.uragan-zbraslav.cz 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vlcata.uragan-zbraslav.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsy1g6I_CNPB2jC6hbmGa0yvhAGQ
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