
 PROGRAM VLČAT 
  Rysové + Svišti 
 červen 2016 

 
 
Pondělí 6.6. / úterý 7.6. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Dnes si něco povíme o zásadách fair play a ukážeme si, jak by to vypadalo, když bychom ve hře měli 
podvodníky a neférové hráče. 
 
Pondělí 13.6. / úterý 14.6. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Před závěrečnou výpravou si zopakujeme, jak se správně balí batoh. Podíváme se do útrob krosen 
vedoucích a oznámkujeme jejich Tetris snažení ;‐) 
 
Pondělí 20.6. / úterý 21.6. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Před tradiční závěrečnou výpravou si připomeneme, jak se staví přístřešky za použití lan a plachet, 
připomeneme si k tomu naše nejčastěji využívané uzly a nezapomeneme si postavit a zkontrolovat stav 
našich střediskových stanů. 
 
Pátek 24.6. ‐ neděle 26. 6. ‐ Závěrečná vícedenní výprava do Vlčí rokle 

Informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
Pondělí 27.6. / úterý 28.6. ‐ Schůzka 17:00‐19:00 

Poslední schůzka v tomto školním roce bude opět patřit takovému malému rozloučení s další 
vlčáckou sezónou, i když velkou část z vás čeká ještě akce největší ‐ letní tábor. Povíme si, co se nám líbilo, 
co nelíbilo, na co rádi vzpomínáme a zahrajeme si i naše či vaše oblíbené hry. 
 
 

Předběžné termíny výprav:  
Datum Den Akce 

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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