
PROGRAM VLČAT 
  

 ……...Rysové + Svišti 
 …...... květen 2015 

 
Pondělí 4.5. / úterý 5.5. - Schůzka 17:00-19:00 

V zdravém těle zdravý duch! A čím se naše zdraví také upevňuje a posiluje? Cvičením. Dnes se 
naučíme, jak se správně dělají poctivé kliky, dřepy a různé silové cviky. 
 
 
Pondělí 11.5. / úterý 12.5. - Schůzka 17:00-19:00 

Klubovna je nejčastějším místem, kde se společně scházíme. Proto bychom se o ni měli hezky 
starat, udržovat ji v čistotě a zkrášlovat si ji, aby nám v ní bylo co nejpříjemněji. Pokusíme si dnes naši 
klubovnu zútulnit a vylepšit. 
 
 
Sobota 16.5. - VÝPRAVA DRUŽIN RYSŮ, SVIŠŤŮ A VLKŮ 

Informace o výpravě dostanete na předchozí schůzce. 
 
 
Pondělí 18.5. / úterý 19.5. - Schůzka 17:00-19:00 

Každé správné vlče se nebojí práce a rozhodně si umí poradit, když se něco porouchá a je třeba to 
opravit. Vyzkoušíme si, jak se zatlouká hřebík, jak a na co se používá klíč, šroubovák nebo třeba pilka a 
sekyrka. 
 

 
Pondělí 25.5. / úterý 26.5. - Schůzka 17:00-19:00 

Každému se někdy utrhne knoflík nebo roztrhne třeba tričko. A co víc, každé vlče si vždy 
potřebuje přišít nové nášivky na skautský kroj, proto by mělo umět zacházet s jehlou a nití. Přineste si s 
sebou na schůzku vlčácký šátek a uvidíme, čím si ho můžeme vylepšit. 
 

 

Předběžné termíny výprav:                                                      Těšíme se na Vás: 

Datum Den Akce 

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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