
PROGRAM VLČAT 
  

 ……...Rysové + Svišti 
 …...... březen 2015 

Pondělí 2.3. / úterý 3.3. - Schůzka 17:00-18:30 
Dnes se podíváme na to, co skauty navenek odděluje od ostatních lidí - na skautský kroj! Povíme 

si, k čemu je dobrý, co se na něm nosí a jak se nám mění od vlčete po vedoucího. 
 

Pátek 6.3. až neděle 8.3. - VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO HEŘMANOVA MĚSTCE  

Sraz: v pátek v 15:35 u klubovny, návrat: v neděli v 18:30 tamtéž 
S sebou: 500,- Kč, 1,5 litru pití, 2 přestupní lístky MHD (nebo Open card), hygienické potřeby 

(kartáček na zuby, pasta, mýdlo, ručník), jídlo na páteční večeři, kroj (kdo má), náhradní oblečení 
(zejména ponožky a spodní prádlo), pevná obuv, pláštěnka, přezůvky, vlčácký šátek (kdo má), spacák, 
malý batoh na sobotní výpravu, blok a psací potřeby 
 
Pondělí 9.3. / úterý 10.3. - Schůzka 17:00-18:30 

Připomeneme si, kdo to je opravdový kamarád a jak se k sobě takoví kamarádi chovají. 
 
Pondělí 16.3. / úterý 17.3. - Schůzka 17:00-18:30 

Černá nebo bílá? Nahoře nebo dole? Na sever či na jih? Každý máme svůj názor a někdy se může 
lišit od názoru ostatních. Který nakonec vyhraje? O tom často rozhodují ty správné argumenty. 
 
Pondělí 23.3. / úterý 24.3. - Schůzka 17:00-18:30 

Každý správný skaut umí třídit odpad. Někdy je však složité poznat, kam co vlastně patří, a tak se 
správnému třídění dnes podíváme na zoubek. 
 
Pondělí 30.3. / úterý 31.3. - Schůzka 17:00-18:30 

Co by stalo, kdyby všichni vedoucí najednou přišli k různým zraněním a jedinou pomocí jim budou 
schopná a šikovná vlčata? Je čas otevřít lékárničky, vybalit náplasti, obvazy, šátky… A když to dobře 
dopadne, můžeme se těšit na program na duben ;-) 

Předběžné termíny výprav:                                                      Těšíme se na Vás: 

Datum Den Akce 

6.- 8.3. pá-ne Vícedenní výprava 

21.3. so Skautský ples (pro rodiče) 

3.- 6.4. pá-po Velikonoční středisková výprava 

11.4. so Střediskový výroční oheň v Borovičkách 

19.4. ne Výprava Rysů a Svišťů 

1.-3.5. pá-ne Vícedenní výprava Rysů a Svišťů 

16.5. so Výprava 

5.-7.6. pá-ne Vícedenní výprava do Vlčích skal 

20.6. so Výprava Rysů a Svišťů 

18.7.-1.8. so-so Letní tábor světlušek a vlčat 2015 

 www.vlcata.uragan-zbraslav.cz 

http://www.vlcata.uragan-zbraslav.cz/
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