
 PROGRAM VLČAT 
  Rysové + Svišti 
 duben 2016 

Pondělí 4.4. / úterý 5.4. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 
Ověříme si a případně rozšíříme naše znalosti o přírodě. Dokážeme poznat nejznámější stromy, 

rostliny, ptactvo nebo třeba lesní zvěř? Od dubna jsou schůzky prodlouženy do 19:00 

 
Pondělí 11.4. / úterý 12.4. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Povíme si něco o naší vlasti. V sobotu nás také čekají závody, tak si o nich něco prozradíme, ať každý 
nečeká, že to je snad nějaká soutěž v běhání či sprintu. 

 
Sobota 16.4. ‐ Základní kolo Závodu Vlčat a Světlušek 

Závod, kde si šestky ověří své vlčácké schopnosti, dovednosti, spolupráci i správné rozhodování, se 
bude odehrávat u Jíloviště. Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 18.4. / úterý 19.4. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Po náročné sobotě nás čeká zasloužený odpočinek. Takže si zahrajeme různé hry s míčem či diskem a 
čekat by nás mohl i takový diskhand. 

 
Pátek 22.4. ‐ sobota 24.4. ‐ Vícedenní výprava Rysů a Svišťů 

Bližší informace obdržíte na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 25.4. / úterý 26.4. ‐ 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. 
 

Předběžné termíny výprav:  
Datum Den Akce 

16.4. so Základní kolo závodu světlušek a vlčat 

22.‐24.4. pá‐ne Vícedenní výprava Rysů a Svišťů 

1.5. ne Zahradní slavnost (i pro rodiče) 

13.‐15.5. pá‐ne Vícedenní výprava 

28.5. so Výprava 

11.6. so Krajské kolo závodu (pro postupující hlídky) 

24.‐26.6. pá‐ne Závěrečná vícedenní výprava 

17.‐30.7. ne‐so Letní tábor vlčat 

www.vlcata.uragan‐zbraslav.cz  

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