
PROGRAM VLČAT 
LEDEN & ÚNOR 2014 

 

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

  
6. / 7. 1. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Na první schůzce nového roku se dozvíme něco o českém skautingu. I naše vlčácká 
smečka je totiž jeho součástí. 

 
 13. / 14. 1. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Hmm, ano, jo a ne jsou odpovědi, ale dnes si ukážeme jak mezi sebou komunikovat lépe.  
 

 20. / 21. 1. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Na této schůzce si zkusíme ošetřit drobná poranění. 
 

    26. 1. (neděle) – VÝPRAVA 
Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 
 

 27. / 28. 1. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Drobná poranění byste již měli zvládnout ošetřit, ale co dělat, když se dostanete do situace, 

kdy jde o život? Také si připomeneme, co jsme zažili na výpravě. 
 

 3. / 4. 2. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Ani my skauti nejsme na světě sami. Skoro v každé zemi světa jsou skauti. Pojďme se 

s nimi seznámit blíže! 
 

    8. a 9. 2. (sobota, neděle) – VÝPRAVA – BAZÉN BARRANDOV 
Kvůli omezené kapacitě budou dva termíny. Bližší informace dostanete na předchozí 

schůzce. 
 

 10. / 11. 2. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Nebezpečí, která snadno poznáme a můžeme se do nich dostat i my. Jak je nejlépe 

vyřešit? Jak před nimi uniknout? 
 
17. / 18. 2. (pondělí/úterý) – SCHŮZKA NENÍ – JARNÍ PRÁZDNINY    
 

 24. / 25. 2. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Dnes se zamyslíme nad nebezpečím v situacích, kde bychom jej možná vůbec nečekali. 
 

Plán výprav do konce pololetí 

Datum Den Akce 

26.1. ne Výprava 
8. a 9.2. so, ne Výprava do bazénu 
1.3. so Skautský ples – pro rodiče 
7.– 9.3. pá-ne Vícedenní výprava 
29.3. so Výprava 
18.-21.4. pá-po Velikonoční výprava 
25.-26.4. pá-so Závod světlušek a vlčat (okresní kolo) 
10.5. so Výprava 
23.-25.5. pá-ne Vícedenní výprava 
7.6. so Výprava 

20.-22.6. pá-ne Závěrečná vícedenní výprava 
      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 
 

Míša   Michaela Jägerová 
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