
PROGRAM VLČAT 
   

………........Vlci 
…...…únor 2015 

 
Úterý 3.2. - Schůzka 17:00-18:30 

Zaměříme se na krizové situace a na to, jak při nich máme postupovat. Někdy totiž záleží  
i na maličkostech! Kromě toho se dozvíme, jaké akce a výpravy nás čekají do konce roku. 
 

Úterý 10.2. - Schůzka 17:00-18:30 
Ještě se trochu vrátíme ke “krizovkám” a dořešíme to, co jsme minule nestihli. Také si 

řekneme něco o ošetřování velkých zranění a život zachraňujících úkonech. 
 
Sobota 14.2. / neděle 15.2. - Bazén  

Na výběr bude ze dvou termínů. Podrobnější informace se dozvíte na předchozí schůzce. 
 

Úterý 17.2. - Schůzka 17:00-18:30 
Ošetřovat zranění umíme, v krizových situacích si poradíme a víme také, jak podat první 

pomoc u vážných případů. Dnes si vše vyzkoušíme v praxi! 
 
Úterý 24.2. - Schůzka NENÍ - JARNÍ PRÁZDNINY 

 
Úterý 3.3. - Schůzka 17:00-18:30 

Máte účet na Facebooku? Ano? A víte, jak ho správně a bezpečně používat? O tom, jak 
Facebook používat správně a jak předejít rizikům, které na nás na této sociální síti čekají, si 
popovídáme na první březnové schůzce. 

Předběžné termíny výprav:                                          Těšíme se na Vás: 
Datum Den Akce 

14. 2. a 15. 2. so, ne Bazén (na výběr dva termíny) 

6.-8. 3. pá-ne Vícedenní výprava 

21. 3. so Skautský ples (pro rodiče) 

3.-6.4. pá-po Velikonoční středisková výprava 

17.-19.4. pá-ne Vícedenní výprava Vlků 

16. 5. so Jednodenní výprava 

5.-7.6. pá-ne Vícedenní výprava do Vlčích skal 

20. 6. so Jednodenní výprava Vlků 

18.7.-1.8. so-so Letní tábor světlušek a vlčat 2015 
 

 
www.vlcata.uragan-zbraslav.cz 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vlcata.uragan-zbraslav.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsy1g6I_CNPB2jC6hbmGa0yvhAGQ
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