PROGRAM VLČAT
Rysové 
+
Svišti

listopad 2015
Pondělí 10.11.
/

úterý 11.11.

- Schůzka 17:00-18:30

Řekneme si, je to Stezka a o čem je v ní řeč a během roku se ji pak pokusíme projít od začátku do
konce. Připomeneme si příběh Mauglího a jeho přátel a zahrajeme si hry inspirované jejich příhodami.
Vyzkoušíme si přitom souhru šestek po vedením šestníků zvolených na minulé schůzce.

Pátek 13.11 - neděle 15.11. - Vícedenní výprava do Kolína
Na naší letošní první vícedenní výpravu se vydáme do blízkého Kolína a jeho okolí. Spát budeme v
tamní skautské klubovně, konkrétně ve Skautském domě Kalcovka
SRAZ: 
v pátek 13.11. v 16:00 u klubovny; 
NÁVRAT: 
v neděli 15.11. v 16:45 tamtéž
S SEBOU:
350,-Kč, 
spacák, karimatka, věci na spaní, hygienické potřeby + ručník, vhodné oblečení
(včetně náhradního - zejména prádlo, ponožky), pevné boty, přezůvky, 2 přestupní lístky na MHD nebo
opencard, malý baťůžek (na výlet), Nováček nebo Stezka, jídlo na páteční večeři (dál už vaříme společně),
skautský kroj nebo triko a šátek (kdo má)

Úterý 17.11. - Okresní výprava na Babku
Schůzky Rysů a Svišťů se tento týden nekonají!
Po vícedenní výpravě nás totiž hned v úterý čeká
okresní výprava s hrou Bacily, kterou si pro nás připravilo středisko Mníšek.
SRAZ: 
07:30 u klubovny; 
NÁVRAT: 
bude upřesněn… Pojedeme vlakem z Radotína v 8:05 do Řevnic.
S SEBOU:
vhodné oblečení (do lesa), pevné boty, 2 krátkodobé lístky na MHD nebo opencard, jídlo a

pití po dobu výpravy (na místě bude k dispozici čaj), šátek (kdo má).

Pondělí 23.11.
/

úterý 24.11.

- Schůzka 17:00-18:30

Zkusíme si vyhledávat různé informace z několika zajímavých zdrojů. Už jste třeba někdy hledali
význam nějakého cizího slova ve slovníku? Anebo vůbec nevíte, co si pod tím představit? Nevadí, naučíme se
to :-)

Pondělí 30.11.
/

úterý 1.12.

- Schůzka 17:00-18:30

Jak skrytě sdělit zprávu? Jaké máme možnosti šifrování? Šifra polského kříže, caesarova šifra nebo
Morseova abeceda?? Pokusíme se některé z nich naučit luštit i vytvořit.

Termíny výprav pro 1. pololetí:
Datum

Den

Akce

13. - 15.11.

pá - ne Vícedenní výprava

17.11.

út

Okresní výprava

6.12.

ne

Výprava (
pozor NOVÁ
)

19.12.

so

Vánoční výprava

16.1.

so

Výprava

www.vlcata.uragan-zbraslav.cz

Těšíme se na Vás:

