
PROGRAM VLČAT 
   

……….......Vlci 
…...červen 2016 

 
Středa 8.6. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Prázdniny se blíží mílovými kroky! Na této schůzce se zaměříme na nástrahy, které nás 
mohou v létě potkat. 
 
Středa 15.6. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Zopakujeme si, jak se staví přístřešky z plachet, abychom to na výpravě zvládali. Zaměříme 
se především na vázání lodního uzle a škotovy smyčky. 
 
Středa 22.6. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Program této schůzky nechť pro Vás zatím zůstane překvapením :‐) 
 
Pátek 24.6. ‐ neděle 26.6. ‐ ZÁVĚREČNÁ VÍCEDENNÍ VÝPRAVA DO VLČÍ ROKLE 

Informace o výpravě dostanete na předchozí schůzce. 
 
Středa 29.6. ‐ Schůzka 16:30‐18:30 

Na poslední schůzce tohoto školního roku zavzpomínáme, co jsme všechno během roku 
zažili. Také se rozloučíme spolu a s naší družinou, protože příští rok už budete chodit ke starším 
skautům. Předtím si spolu ale ještě užijeme letní tábor ;‐). 
 
 
 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO :‐) 
 

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

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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