
PROGRAM VLČAT 
  

 ……...Rysové + Svišti 
 …...... červen 2015 

Pondělí 1.6. / úterý 2.6. - Schůzka 17:00-19:00 
S blížící se výpravou si postavíme a zkontrolujeme stav stanů a připomeneme si, jak se staví 

přístřešky z plachet. Naučíme se také k tomu často využívané uzly, tzv. škoťák a loďák. 
 
Pátek 5.6. - neděle 7.6. - VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO VLČÍ ROKLE 

Sraz: U klubovny v 16:40 (odjezd vlakem 17:20), Návrat: Ke klubovně v 16:00 (příjezd vlakem 
15:38) 

S sebou: 1,5 litru pití, baterka (svítící, funkční), jídelní potřeby (ešus/miska, příbor, 
plecháček/hrníček), hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta, mýdlo, ručník), karimatka, spacák, kroj 
nebo krojové tričko + šátek, náhradní oblečení (zejména ponožky a spodní prádlo), pevná obuv, 
pláštěnka, repelent, tužka, zápisník, toaletní papír, jídlo na páteční večeři a sobotní snídani, 200 Kč. 

Tradiční výprava ve Vlčí rokli v lese. Spát budeme pod stany (menší děti) nebo pod přístřešky, při 
hezkém počasí třeba i pod širákem :-). Na akci jedeme vlakem v 17:20 ze Zbraslavi do Prosečnice, odtud 
pěšky 2 km na místo. Je vhodné mít vše zabalené v jednom větším batohu. Pití s sebou alespoň 1.5 litru!!! 
Od soboty bude k doplnění čaj nebo šťáva. Návrat v neděli vlakem z Prosečnice (odjezd 14:49, příjezd 
15:38). Pokud se někdo připojí či odpojí jinde než na srazu, hlaste prosím do pozvánky nebo na email.  
 
Pondělí 8.6. / úterý 9.6. - Schůzka 17:00-19:00 

Brzy budou prázdniny a tak zapřemýšlíme, jaké různé nástrahy na nás během léta mohou číhat a 
jak se před nimi můžeme chránit. 
 
Pondělí 15.6. / úterý 16.6. - Schůzka 17:00-19:00 

Co všechno by se nám mohlo hodit na táboře? Co je naopak zbytečné? Znáte pojem KPZ? Dnes si 
společně sestavíme seznam důležitých věcí, které se nám hodí na větší výpravy či na tábor. 
 
Sobota 20.6. - VÝPRAVA DRUŽIN RYSŮ a SVIŠŤŮ 

Informace o výpravě dostanete na předchozí schůzce. 
 
Pondělí 22.6. / úterý 23.6. - Schůzka 17:00-19:00 

Poslední schůzku před táborem si tradičně užijeme, zhodnotíme si uplynulý rok a povíme si, kam 
se kdo chystá na prázdniny :-) 

 

Těšíme se na Vás: 
 
 
Předběžné termíny výprav:  

Datum Den Akce 

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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