
Přibyslav  
2.-4.3. 2018 
přihlášení do neděle 25.2. 2018 přes: 
https://goo.gl/forms/ZXnjPtHCa1rKXvWu2 
 
sraz: v 17,05 hodin na nádraží v Roztokách 
návrat: v 16,38 hodin na nádraží v Roztokách 

 
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!  

● karimatka (pouze pro světlušky a skautky) 
● staré prostěradlo, kus látky – spaní na matracích (benjamínci) 
● spacák, pyžamo  
● hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby), ručník, toaletní papír, kapesníky, pro 

děvčata s dlouhými vlasy sponky, gumičky)  
● sportovní zateplené oblečení na výlet (kalhoty (oteplovačky), pořádnou nepromokavou obuv (sněhule 

nejsou vhodné), teplá bunda) dle předpovědi počasí  
● čepice, rukavice 2x, šála 
● v případě sněhové nadílky :-)  - lopata na sníh 
● 2*tričko, kalhoty či tepláky (na převlečení do klubovny), mikina  
● ponožky min.4 páry, spodní prádlo 3 ks  
● přezůvky - zabalte na vrch batohu  
● 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 o min celkovém objemu 1,5litru (2 * 0,75l) nebo termoska a láhev  
● 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), 15 ks sáčků čaje (ovocný), 15 kostek cukru, 2x 
instantní polévka do hrnečku dle chuti, 2x jablko (v celku),1x sušenka, 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: 550,- (zahrnuje ubytování, dopravu, vstupné, ostatní jídla) Bude vybráno na nádraží v Roztokách před 
odjezdem vlaku.  
 
Na sobotu je plánovaný celodenní výlet, proto prosíme teplé oblečení, Přibyslav je Vysočina a nenechte se 
oklamat počasím v Roztokách.  
Ubytování zajištěno ve skautské klubovně v Přibyslavi.  
 

Petra Hušková - Petřík 
776611458 

info@skautkyroztoky.cz 
www.skautkyroztoky.cz 
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