
PROGRAM VLČAT 
   

  ……...Rysové + Svišti 
  …...... prosinec 2014 

 

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. 

 
Pondělí 8.12. / úterý 9.12. - Schůzka 17:00-18:30 

Co je a co není dobrým skutkem? A proč by lidé měli konat dobré skutky? Dnes o tom společně 
zapřemýšlíme. 
 

Sobota 13.12. - STŘEDISKOVÁ VÁNOČNÍ VÝPRAVA 
Sraz v 9:30 u klubovny. Návrat v 15:00 tamtéž. S sebou: Teplé oblečení a pevnou obuv, jídlo a 

pití, cukroví, drobný vánoční dárek (erární, tzn. může ho dostat kdokoliv) a chcete-li, pak i dárek pro 
někoho z kamarádů. 
 

Pondělí 15.12. / úterý 16.12.  - Schůzka 17:00-18:30 
Poslední schůzku v roce 2014 si pořádně užijeme a také zavzpomínáme, jaké byly naše dosud 

nejkrásnější Vánoce a proč. 
 
 
 
 

PO PRÁZDNINÁCH ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 

5. LEDNA V 17:00 

 
 
 

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

13.12. so Vánoční výprava 

11.1. ne Výprava (pozor, změna termínu) 

 
 
 
 
 
 

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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