
 PROGRAM VLČAT 
  Rysové + Svišti 
 květen 2016 

Pondělí 2.5. / úterý 3.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 
Během Závodů vlčat a světlušek jsme zjistili, které disciplíny nám jdou dobře a ve kterých oblastech máme 

ještě rezervy. Jednou z nich je také spolupráce, ať už v rámci šestek nebo celé smečky. Na schůzce si proto 
vyzkoušíme různé aktivity, hry a hříčky, které naši schopnost spolupracovat prověří a třeba nás v této oblasti i posunou 
kupředu. 

 
Pondělí 9.5. / úterý 10.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Nedávno jsme se naučili jak správně připravit a rozdělat oheň, jak kolem zajistit bezpečnost a také jak po sobě 
správně uklidit. Dnes navštívíme veřejné ohniště v Borovičkách a společně tam jeden větší oheň připravíme. 

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

Cyklistický trojboj ‐ pokud máš kolo, koloběžku nebo něco tomu podobného, přijeď na schůzku. Nezapomeň 
ovšem na povinnou výbavu. Vyzkoušíme Tvou cyklistickou (koloběžkovou) zručnost. Řekneme si i něco o údržbě 
"vozidla". 

 
Pátek 20.5. ‐ neděle 22. 5. ‐ Vícedenní výprava (POZOR ZMĚNA!!) 

Informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 23.5. / úterý 24.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Na dnešní schůzce se dozvíme, kdo z nás hraje na nějaký hudební nástroj. Pokud si naše instrumenty všichni 
doneseme, rozezní se klubovnou libé tóny vás ‐ nadaných muzikantů. Nástroje si prohlédneme a zkusíme si i něco 
společně zahrát a zazpívat.  

 
Sobota 28. 5. ‐ Jednodenní výprava se skauty 

Bližší informace obdržíte na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 30.5. / úterý 31.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Na tuto schůzku vyrazíme hned po začátku do Boroviček, kde si zahrajeme a vyzkoušíme další kolektivní sporty, 
proto si nezapomeňte vzít sportovní oblečení a obuv.  
 

Předběžné termíny výprav:  
Datum Den Akce 

1.5. ne Zahradní slavnost (i pro rodiče) 

20.‐22.5.  pá‐ne Vícedenní výprava (POZOR ZMĚNA!!) 

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/


 PROGRAM VLČAT 
  Rysové + Svišti 
 květen 2016 

Pondělí 2.5. / úterý 3.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 
Během Závodů vlčat a světlušek jsme zjistili, které disciplíny nám jdou dobře a ve kterých oblastech máme 

ještě rezervy. Jednou z nich je také spolupráce, ať už v rámci šestek nebo celé smečky. Na schůzce si proto 
vyzkoušíme různé aktivity, hry a hříčky, které naši schopnost spolupracovat prověří a třeba nás v této oblasti i posunou 
kupředu. 

 
Pondělí 9.5. / úterý 10.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Nedávno jsme se naučili jak správně připravit a rozdělat oheň, jak kolem zajistit bezpečnost a také jak po sobě 
správně uklidit. Dnes navštívíme veřejné ohniště v Borovičkách a společně tam jeden větší oheň připravíme. 

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

Cyklistický trojboj ‐ pokud máš kolo, koloběžku nebo něco tomu podobného, přijeď na schůzku. Nezapomeň 
ovšem na povinnou výbavu. Vyzkoušíme Tvou cyklistickou (koloběžkovou) zručnost. Řekneme si i něco o údržbě 
"vozidla". 

 
Pátek 20.5. ‐ neděle 22. 5. ‐ Vícedenní výprava (POZOR ZMĚNA!!) 

Informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 23.5. / úterý 24.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Na dnešní schůzce se dozvíme, kdo z nás hraje na nějaký hudební nástroj. Pokud si naše instrumenty všichni 
doneseme, rozezní se klubovnou libé tóny vás ‐ nadaných muzikantů. Nástroje si prohlédneme a zkusíme si i něco 
společně zahrát a zazpívat.  

 
Sobota 28. 5. ‐ Jednodenní výprava se skauty 

Bližší informace obdržíte na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 30.5. / úterý 31.5. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Na tuto schůzku vyrazíme hned po začátku do Boroviček, kde si zahrajeme a vyzkoušíme další kolektivní sporty, 
proto si nezapomeňte vzít sportovní oblečení a obuv.  
 

Předběžné termíny výprav:  
Datum Den Akce 

1.5. ne Zahradní slavnost (i pro rodiče) 

20.‐22.5.  pá‐ne Vícedenní výprava (POZOR ZMĚNA!!) 

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/


 
 

 


