
PROGRAM VLČAT 
LISTOPAD & PROSINEC 2013 

 

 
Rysové mají schůzky v pondělí, Svišti v úterý – vždy od 17:00 do 18:30 

Výpravy jsou společné. 
  

 
4. / 5. 11. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Už známe šestky a víme, jak to ve vlčatech chodí. Nastal čas seznámit se s letošní 
celoroční hrou. 

 
 11. / 12. 11. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Na výpravě jsme úspěšně ubránili své stezky, dnes si ukážeme, jak se s nimi pracuje a 
rovnou si do nich něco splníme! 

 
    17. 11. (neděle) – VÝPRAVA – Okresní hra 

Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 
 
 18. / 19. 11. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Pustíme se do vlastního výzkumu, který časem ukáže, jak dlouho se v přírodě rozkládají 
různé druhy odpadků. A také si povíme něco o pořádku v klubovně 

 
 25. / 26. 11. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Zkusíme zjistit, co nás v našem okolí může ovlivňovat bez našeho povšimnutí. 
 

    30. 11. (sobota) – VÝPRAVA 
Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
 2. / 3. 12. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Podíváme se, jak se občas může lišit skutečnost od něčeho zaručeně lákavého. 
 

 9. / 10. 12. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Na tuto schůzkou je potřeba, abyste se před koncem předchozí schůzky v šestce domluvili 

a vybrali si jeden obyčejný předmět, který máme v klubovně. 
 

    14. 12. (sobota) – Vánoční výprava 
Bližší informace dostanete na předchozí schůzce.  

 
 

 16. / 17. 12. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Vánoční schůzka.  
  
 

 

Plán výprav do konce pololetí 

Datum Den Akce 

17. 11. ne Okresní výprava 
30. 11. so Výprava 
14. 12. so Vánoční výprava 
11. 1. so Výprava 
8. a 9. 2. so, ne Výprava do bazénu 

      Toto jsou předběžné termíny akcí, může se stát, že se něco změní, posune či přibude. 

          Těšíme se na Vás: 

Klíště    Ondřej Šlocar 

   605 488 444 

              kliste@kliste.net 

 

Petr   Petr Polomík 

   725 570 677 

  petr@skaut.cz 

 

Sysel     Václav Kulich 

Rozum  Tomáš Lauwereys 

Marek   Marek Indráček 

Míša   Michaela Jägerová 
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