
Turnov 
 

13. - 15. 10. 2017 
 

Výprava je pro skautky, světlušky i benjamínky.  
Na výpravu je nutné se přihlásit do 8. 10. 2017!  
Link zde: https://goo.gl/forms/dlzAXPwIEN6h9q0g2  
 
Sraz: pátek – 16:30  na nádraží Roztoky  
 
Návrat: neděle – 17:01 na nádraží Roztoky  
 
S sebou: Vše zabalené do batohu, či krosny (ruce budou volné) - batoh pořádný turistický, vhodný 
typ je s nastavitelnými zády, bederním popruhem a minimálním obsahem 50 l. 
Balte s rozumem, děvčata si vše nesou na zádech! 
 

spacák, pyžamo 
staré prostěradlo, kus látky – spíme na matracích 
hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby), ručník, toaletní papír, 
kapesníky, pro děvčata s dlouhými vlasy sponky, gumičky) 
sportovní oblečení na výlet (kalhoty, pořádnou nepromokavou obuv, teplá bunda) dle 
předpovědi počasí  
3*tričko, kalhoty či tepláky (na převlečení do klubovny), mikina 
ponožky min.4 páry, spodní prádlo 4 ks 
přezůvky - zabalte na vrh batohu 
čepice, rukavice 
batůžek na výlety – dostatečně velký, aby se do něj vešly věci na celodenní výlet 
šátek, uzlovačka, poznámkový blok, tužka, lepidlo, nůžky 
zavírací nožík, pláštěnka, baterka 
kapesné dle uvážení rodičů 
pití v podepsaných lahvích (2 * 0,75l) + termoska (kdo chce) 
originál kartičku zdravotní pojišťovny a léky, které dítě užívá i s návodem - budeme vybírat 
na nádraží 

Na sebe: skautský a jitřenkovský kroj 
Stravování: 

v pátek vlastní svačinu a večeři do vlaku  
jídlo s sebou: snídaně na sobotu i neděli (buchty, koláče), 10 ks sáček čaje (ovocný), 10 
kostek cukru, 2x polévka do hrnečku dle chuti, 2x jablko (v celku), paštika či tavený sýr dle 
chuti (na sobotní oběd)  - vše zabalte do látkové tašky se jménem dítěte (děvčata, co byla 
na táboře, tašku dostala) 

 
Cena: 500,- (zahrnuje ubytování, dopravu, vstupné, ostatní jídla) 
Bude vybráno na nádraží v Roztokách před odjezdem vlaku.  
 
Ubytování je zajištěno ve středisku volného času v Turnově. K dispozici jsou matrace, plně 
vybavená kuchyň a toalety.  
 
Anna Kubaštová – Sýkora (739 888 007, anna.kubastova@seznam.cz)  

https://goo.gl/forms/dlzAXPwIEN6h9q0g2

