PROGRAM VLČAT
Rysové 
+
Svišti

březen 2016
Pondělí 7.3.
/

úterý 8.3.

‐ Schůzka 17:00‐18:30

Budeme pokračovat v první pomoci a seznámíme se s novými kamarády ‐ náplastmi, obvazem,
obinadlem a dalšími :‐)

Pátek 11.3. ‐ neděle 13.3. ‐
Středisková před‐velikonoční výprava
Informace se dozvíte na předchozí schůzce

Pondělí 14.3.
/

úterý 15.3.

‐ Schůzka 17:00‐18:30

Na poslední schůzce s tématem zdravovědy si povíme, jak postupovat při běžných poraněních jako
jsou například říznutí, puchýř nebo malá popálenina...

Pondělí 21.3.
/

úterý 22.3.

‐ Schůzka 17:00‐18:30

Na této schůzce budeme potřebovat především šikovné ruce a hbité prsty ;‐)

Čtvrtek 24.3. ‐ pondělí 28.3. ‐
Oddílová vícedenní výprava
Výprava v menším počtu dětí, zato větším počtu dní, se bude odehrávat v Červeném Kostelci v
klubovně na okraji města ‐ u parku A. B. Svojsíka. Vzhledem k hezké lokalitě se určitě podíváme i do
Adršpašsko‐teplických skal. Bližší informace dostanete na předchozí schůzce.

Úterý 29.3.
‐ Schůzka 17:00‐18:30
Těsně po Velikonocích nás čeká jen schůzka Svišťů, ale aby to Rysům nebylo líto, mohou klidně přijít
také...

Pondělí 4.4.
/

úterý 5.4.

‐ Schůzka 17:00‐19:00

Když nám vyjde počasí, ověříme si, jak umíme v přírodě rozdělat a udržovat oheň. Správná příprava
je totiž základním kamenem úspěchu. 
Od dubna jsou schůzky prodlouženy do 19:00

Předběžné termíny výprav:
Datum

Den

Akce

11.‐13.3.

pá‐ne

Velikonoční středisková výprava

24.‐28.3.

čt‐po

Oddílová vícedenní výprava

16.4.

so

Základní kolo závodu světlušek a vlčat

22.‐24.4.

pá‐ne

Vícedenní výprava Rysů a Svišťů

13.‐15.5.

pá‐ne

Vícedenní výprava

28.5.

so

Výprava

24.‐26.6.

pá‐ne

Závěrečná vícedenní výprava (změna)

www.vlcata.uragan‐zbraslav.cz
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