
PROGRAM VLČAT 
   

……….......Vlci 
…..březen 2016 

 
Středa 9. 3. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Na první březnové schůzce si formou velké hry zopakujeme předchozí témata a zároveň se podíváme 
po Zbraslavi ‐ bude nás totiž zajímat příští týden. 
 
Středa 16. 3. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Zaměříme se na Zbraslav a její krásy a uvidíme, kdo uspěje v malém kvízu. Spolu s tím se začneme 
zamýšlet nad naší Vlčí výpravou, která se uskuteční na začátku dubna. 
 
Středa 23. 3. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Na této schůzce budeme potřebovat především šikovné ruce a hbité prsty ;‐) 
 
Čtvrtek ‐ pondělí 24.‐ 28.3. ‐ Oddílová vícedenní výprava 

Výprava v menším počtu dětí, zato větším počtu dní, se bude odehrávat v Červeném Kostelci v 
klubovně na okraji města ‐ u parku A. B. Svojsíka. Vzhledem k hezké lokalitě se určitě podíváme i do 
Adršpašsko‐teplických skal. Bližší informace dostanete na předchozí schůzce. 
 
Středa 30. 3. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Dnes půjdeme ven a zaměříme se trochu na krásy přírody. A také na nějaké venkovní hry :‐) 
 
Středa 6. 4. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Abychom dojeli či došli do cíle v pořádku, musíme dobře znát některé důležité dopravní značky.  
 
 

Předběžné termíny výprav na druhé pololetí: Těšíme se na Vás: 
   

19. 3. so Skautský ples (pro rodiče) 

8. ‐ 10. 4. pá‐ne Vícedenní výprava Vlků 

16. 4. so Základní kolo závodu vlčat a světlušek 

13. ‐ 15. 5. pá‐ne Společná vícedenní výprava 

28. 5. so Společná jednodenní výprava 

24. ‐ 26. 6. pá‐ne Závěrečná vícedenní výprava 

17. ‐ 30. 7. ne‐so Letní tábor Vlčat 2016 

 
www.vlcata.uraganzbraslav.cz 

 
 
 

 

http://www.vlcata.uragan-zbraslav.cz/
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