PROGRAM VLČAT
………........
Vlci

…...
březen 2015
POZOR: OD 10. 3. VČETNĚ JSOU SCHŮZKY PRODLOUŽENY DO 19:00 !!!
Pátek 6.3. až neděle 8.3. - VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO HEŘMANOVA MĚSTCE
Sraz: 
v pátek 6. 3. v 15:35 u klubovny (Elišky Přemyslovny 399)
Návrat: 
v neděli 8. 3. v 18:30 tamtéž
S sebou: 
500,- Kč, 
1,5 litru pití, 2 přestupní lístky MHD (nebo Open card), hygienické potřeby
(kartáček na zuby, pasta, mýdlo, ručník), jídlo na páteční večeři, kroj (kdo má), náhradní oblečení
(zejména ponožky a spodní prádlo), pevná obuv, pláštěnka, přezůvky, vlčácký šátek (kdo má), spacák,
malý batoh na sobotní výpravu, blok a psací potřeby

Úterý 10.3. - Schůzka 17:00-19:00
Za měsíc pojedeme na naší Vlčí vícedenní výpravu a je potřeba zahájit přípravy. Začneme si
vytvářet naší družinovou lékárničku, abychom si jí mohli vzít s sebou.

Úterý 17.3. - Schůzka 17:00-19:00
Dnes se opět zaměříme na zkrášlování klubovny a pokusíme se vyrobit si nástěnné hodiny.
V průběhu schůzky si také dokončíme lékárnu, na níž jsme začali pracovat minulou schůzku a pokročíme
v přípravách výpravy.

Úterý 24.3. - Schůzka 17:00-19:00
Před pár dny oficiálně začalo jaro a my, pokud nám bude počasí přát, vyrazíme do Boroviček
a uděláme si malou Vlčí olympiádu v několika disciplínách.

Úterý 31.3. - Schůzka 17:00-19:00
Vrátíme se k přípravám naší očekávané družinové vícedenní výpravy. 
Každá skupinka nám
odprezentuje, co všechno vymyslela a zajistila.

Předběžné termíny výprav:

Těšíme se na Vás:

Datum

Den

Akce

6.-8.3.

pá-ne

Vícedenní výprava

21.3.

so

Skautský ples (pro rodiče)

3.-6.4.

pá-po

Velikonoční středisková výprava

11.4.

so

Střediskový výroční oheň v Borovičkách

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
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