PROGRAM VLČAT
………........Vlci
…….…...říjen 2014
Sobota 4. 10. - VÝPRAVA PRAVĚKÝCH LOVCŮ
Sraz: v 8:45 u klubovny, Návrat: v 17:30 tamtéž
S sebou: 2 krátkodobé lístky MHD nebo opencard, jídlo a pití po celý den (pití alespoň 1.5l), pevná
a nepromokavá obuv (ne holiny), pláštěnka, vlčácký šátek (kdo má), tužku a zápisník, 60 Kč
Podíváme se do okolí Řevnic a Mníšku pod Brdy. Při cestě budeme obdivovat měnící se přírodu, hrát plno her
a zažívat legraci.

Úterý 7.10. - Schůzka 17:00-18:30
Název družiny jsme si již vymysleli, a tak nám nic nebrání v tom, abychom začali dávat dohromady pokřik.
Projdeme si také návrhy na zkrášlení klubovny, které vznikly na minulé schůzce.

Úterý 14. 10. - Schůzka 17:00 - 18:30
Dnes padne konečné rozhodnutí o tom, jaký bude náš družinový pokřik! A poté nám nebude nic bránit v tom,
abychom rituálně prohlásili družinu Vlků za založenou!

Sobota 18. 10. - DRAKIÁDA 14:00 - 17:00 V BOROVIČKÁCH
Skautské středisko Uragan Zbraslav Vás zve na tradiční Havelskou drakiádu! Přijďte si vyzkoušet skvělé atrakce,
zúčastnit se soutěže o nej... draka nebo si vyrobit něco hezkého ve výtvarném koutku. Akce je určena pro děti
nejmenšího, předškolního i školního věku, jejich rodiče, kamarády a všechny, co se chtějí bavit.

Neděle 19. 10. - VÝPRAVA VLKŮ
Informace o této výpravě se dozvíte na předchozí schůzce.

Úterý 21. 10. - Schůzka 17:00-18:30
To, že vlčatům příběh Mauglího z Knihy džunglí není cizí, víme už dávno. Zavzpomínáme na tento příběh a také si
povíme, jak letos budeme plnit stezky.

Úterý 28. 10. - SCHŮZKA NENÍ (PODZIMNÍ PRÁZDNINY)
Pátek 31. 10. až neděle 2. 11. - VÍCEDENNÍ VÝPRAVA
Informace o této výpravě se dozvíte na předchozí schůzce.
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www.vlcata.uragan-zbraslav.cz

Těšíme se na Vás:

