
PROGRAM VLČAT 
   

……….......Vlci 
…..květen 2015 

 
Úterý 5. 5. - Schůzka 17:00-19:00 

Kromě užívání si jarního počasí se také zaměříme na dvě velké lidské dovednosti - toleranci  
a argumentaci. Nač dlouhého povídání, vyzkoušíme si je v praxi! 
 
Úterý 12. 5. - Schůzka 17:00-19:00 

Kdo z vás má ke svému vlčáckému šátku turbánek? Povedlo se vám ho někdy ztratit a už jste 
si nestihli opatřit nový? Naučíme se udělat si vlastní, abychom pro něj nemuseli daleko jezdit. 
 
Sobota 16. 5. - VÝPRAVA RYSŮ, SVIŠŤŮ A VLKŮ 

Informace o výpravě se dozvíte na předchozí schůzce. 
 
Úterý 19. 5. - Schůzka 17:00-19:00 

Za dva měsíce už budeme na táboře, je tedy na čase začít se na něj připravovat. Dnes si 
vyzkoušíme, jak zvládneme být přesní a bezpeční při práci s různými nástroji. 
 
Úterý 26. 5. - Schůzka 17:00-19:00 

Vlci dokáží vystopovat svou kořist díky čichu, dokážeme také někoho vystopovat? A co teprve 
rozluštit nějaký vzkaz? Doufejme, že nám bude přát počasí a budeme si to moct vyzkoušet v praxi. 
 

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

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.vlcata.uragan-zbraslav.cz/
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