Zbraslavští Vlci druzí v krajském kole Závodu vlčat a světlušek
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Již po mnoho let se každé dva roky koná Závod vlčat a světlušek, tedy dovednostní a
vědomostní soutěž mladších skautů a skautek. Ta má celkem tři kola – okresní, krajské a
celostátní. Během závodu se prověřují schopnosti a znalosti, které by každé správné vlče či
světluška mělo umět. Jsou jimi například manuální zručnost, znalost první pomoci, fyzická
zdatnost, schopnost vyhledávat informace, schopnost poradit si v krizových situacích, vztah k
vlasti a skautingu a mnoho dalších.

V letošním ročníku zbraslavští Vlci vybojovali krásné druhé místo.

Okresního kola skautského okresu Praha-Západ se zúčastnilo celkem 19 hlídek (= soutěžních
skupin), přičemž se z našeho zbraslavského střediska zúčastnilo celkem 8 hlídek – 3 hlídky
světlušek a 5 hlídek vlčat. Nejlépe z nich dopadla vlčácká hlídka Vlci, která se umístila na
druhém místě a postoupila tak do středočeského kola závodu.

Krajské kolo se konalo 11. června 2016 u Českého Brodu a zúčastnilo se ho opravdu mnoho
hlídek – 23 dívčích a 22 chlapeckých. Ty sem postoupily z celkem 10 okresních kol. Všechny
tyto hlídky byly plné nadšených dětí, které přijely soutěžit a pokusit se tak obhájit svá vítězství či
postupová umístění.
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Vlci díky svým schopnostem a týmové spolupráci získali v závodě 238 bodů z celkově možných
260, a to je od prvního místa dělilo pouze o 3 body. Zbraslavští reprezentanti se tedy umístili na
druhém místě, a to považujeme za veliký úspěch!

Na závěr bych rád všem čtyřem účastníkům, jmenovitě Bartoloměji Bartuškovi, Matěji
Bobysudovi, Karlu Večeřovi a Ondřeji Zámečníkovi, pogratuloval a poděkoval jim za účast a
perfektní reprezentaci našeho střediska a Zbraslavi. Děkuji moc!
Václav Kulich vůdce smečky vlčat vlcata.uragan-zbraslav.cz
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