
Cíl družinová spolupráce, naučit oddíláky pracovat (vest hry) s větší skupinou lidí (oddíl), 

VA - Akce dětí aneb Březnová výprava legenda
den čas čas Program kdo Typ programu Poznámky organizace

P
át

ek

16:00 sraz Léňa jídla
16:00 16:20 organizace Léňa pokřik, peníze, zjištění chybějících (kteří mají program) legendový program pohybový
16:20 19:00 cesta do Odrance- 3. stupeň Profesor vzít na starost (vést nebo mít hru po cestě) legendový program nepohybový
19:00 19:30 Ubytování Léňa 2. stupeň
19:30 20:00 fitka 2. stupeň Adam pohybový na rozproudění 3. stupeň pohybový
20:00 21:00 večeře + hygiena ... družiny si vaří 3. stupeň nepohybový
21:00 22:00 Program 3. stupně Pajca vevnitř
22:00 22:15 večerka

S
ob

ot
a

7:00 7:10 budíček Bíba
7:10 7:45 rozcvička (2. stupeň) Amík pohybový na protažení
7:45 8:30 snídaně + hygiena ... družiny si vaří
8:40 9:40 program 3. stupně Pipin venku
9:50 10:50 program rádce Jolča vevnitř pozn.:

11:00 12:00 program rádce Bíba venku říct, že v té hodině (půlhodině) musí program i vysvěstil i ukončit
12:00 13:30 Oběd ... družiny si vaří
13:30 14:30 program rádce Macík pohybový venku
14:40 15:40 program 3. stupně Sovička vevnitř
15:45 16:15 fitka 2. stupeň Mára pohybový na rozproudění
16:25 17:25 program 3. stupně Bomba vevnitř - klidový
17:30 18:00 fitka 2. stupeň Jéňa pohybový na rozproudění
18:00 19:00 program rádce Neči pohybový venku
19:00 20:00 veřeče a hygiena ... družiny si vaří
20:00 21:00 rezerva
21:10 22:10 Program 3. stupně Berča venku - plížečka
22:10 22:25 večerka

N
ed

ěl
e

7:00 7:10 budíček
7:10 7:45 rozcvička (2. stupeň) Houska pohybový na protažení
7:45 8:30 snídaně a hygiena ... družiny si vaří
8:30 10:15 balení a úklid Léňa

10:15 11:15 Zhodnocení a burza Léňa
11:15 12:00 systém Káťa
12:00 12:43 cesta na bus Léňa
12:43 13:00 cesta busem Léňa

https://jizdnirady.idnes.cz/detail/?p=MTUzMDU3Nzg0JTE3NTg3OTcyOSUlVmxha0J1c01IRFZTRUNaLWIwMTNhZTcwZDhmZTRhODhiZGZmNjUxNGQ3ODM5ZGY1LTk-

https://jizdnirady.idnes.cz/detail/?p=MTUzMDU3Nzg0JTE3NTg3OTcyOSUlVmxha0J1c01IRFZTRUNaLWIwMTNhZTcwZDhmZTRhODhiZGZmNjUxNGQ3ODM5ZGY1LTk-

