
PROGRAM VLČAT 
BŘEZEN 2014 

 

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

  
 
 

3. / 4. 3. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Po dnešku už budeme umět číst z jízdních řádů, hledat ve slovnících a orientovat se 

v podobných záludnostech. 
 

 7. – 9. 3. (pátek - neděle) – VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO KUTNÉ HORY 
Sraz: v pátek 7.3. v 16:55 u klubovny 
Návrat: v neděli v 16:50 tamtéž 
S sebou: Spacák, karimatku, svačinu do vlaku a večeři na pátek, láhev s pitím alespoň 1,5 l, 

malý batoh na sobotu, papír, tužku, OpenCard nebo dva nepřestupní lístky, 400 Kč, oblečení 
dle počasí, skautský kroj nebo triko a šátek (kdo má), přezůvky, stezku nebo nováčka (kdo 
má), kartičky a suroviny do celoročky. Všechny věci je potřeba mít zabalené v jednom 
velkém batohu! Účast je třeba potvrdit (v emailové pozvánce). 

 
 10. / 11. 3. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 

   Na této schůzce to můžete Šer-Chánovi vyřídit! 
 

17. / 18. 3. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00 – 18:30 
Seznámíme se se zvířecími představiteli českých lesů a hájů. 
 

 24. / 25. 1. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Představíme si významné české osobnosti a podíváme se třeba i na státní symboly České 

republiky. 
 

 29. 3. (sobota) – VÝPRAVA 
Více informací dostanete na předchozí schůzce. 
 

 31. 3. / 1. 4. (pondělí/úterý) – Schůzka: 17:00-18:30 
   Podíváme se na nejdůležitější dopravní značky, se kterými se můžeme potkat jako chodci 

nebo cyklisté. 
 
 

Plán výprav do konce pololetí 
Pozor, došlo ke změnám květnových a červnových termínů! 

Datum Den Akce 

7.– 9.3. pá-ne Vícedenní výprava do Kutné Hory 
29.3. so Výprava 
18.-21.4. pá-po Velikonoční výprava 
25.-26.4. pá-so Závod světlušek a vlčat (okresní kolo) 
9.-11.5. so Vícedenní výprava 
25.5. ne Výprava 
7.-8.6. / 
7.6. 

so-ne 
so 

Závod světlušek a vlčat (krajské kolo)  / 
Výprava 

13.-15.6 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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