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Pátek 3.4. až pondělí 6.4. - VELIKONOČNÍ STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA
Úterý 7. 4. - PÍRPOINT hra v Borovičkách 17:00-19:00
V úterý po Velikonocích jsou všechna vlčata zvána na společnou schůzku, kde si zahrajeme velkou
oblíbenou obchodně-strategickou hru Pírpoint. Sraz v 17:00 v Borovičkách (písková cesta v areálu garáží),
konec buď v 19:00 tamtéž nebo v 19:15 u Klasické klubovny (El. Přemyslovny 399)

Sobota 11. 4. - STŘEDISKOVÝ VÝROČNÍ OHEŇ V BOROVIČKÁCH
Naše středisko Uragan Zbraslav slaví letos 25 let od svého znovuobnovení a k této příležitosti
pořádá tradiční výroční střediskový oheň v Borovičkách, na který jsou zváni všichni členové střediska.
Oheň se uskuteční v odpoledních hodinách, bližší informace pošleme v předstihu rodičům na email.

Úterý 14.4. - Schůzka 17:00-19:00
Jak to bylo se střediskem od jeho znovuobnovení? Jak vypadaly schůzky vlčat v devadesátých
letech? Kolik bylo dohromady členů? V čem to bylo všechno jiné? Navštíví nás zajímavý host a všechny tyto
otázky nám objasní :-)

Pátek 17. 4. až neděle 19. 4. - VLČÍ VÍCEDENNÍ VÝPRAVA
Informace o výpravě se dozvíte na předchozí schůzce.

Úterý 21. 4. - Schůzka 17:00-19:00
Zhodnotíme si uplynulou společnou vícedenní výpravu a ukážeme si z fotky. Kromě toho si
řekneme, co bychom ve zbývajících dvou společných měsících ještě chtěli zažít.

Úterý 28. 4. - Schůzka 17:00-19:00
Šikana. Co to vlastně je? Jak se k ní postavit? Co dělat? Komu se svěřit? A s jakými formami této
nepříjemné záležitosti se můžeme setkat? To vše nám zodpoví dnešní schůzka.

Předběžné termíny výprav:
Datum

Den

Akce

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

Těšíme se na Vás:

