
Střediskové Jamboree v Lužanech 
25.-27.5. 2018 

 
Akce pro světlušky a skautky 
Prosíme o přihlášení do neděle 20.5. do 12 hodin přes link: 
https://goo.gl/forms/phcDtQwY1xy5VqX93 
 
Sraz: v pátek 25. května v 16,40 hod na roztockém nádraží  
Návrat: v neděli 27. května v 16,56 hod na roztocké nádraží  
 
S sebou: vše zabalené do batohu, či krosny (ruce budou volné) - s batohem musí děvčata ujít od 
vlaku na louku 
spacák, karimatka, pyžamo (doporučujeme teplé, dlouhý rukáv)  
ešus velký díl s víčkem, lžíci, zavírací nůž, hrneček-plecháček  
 baterku (zabalit na vrch batohu)  
hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby),  malý ručník, toaletní papír, 
kapesníky, malé balení vlhčených ubrousků)  
oblečení na převlečení (1*tričko, kalhoty, kraťasy, svetr či mikina – dle počasí)  
páskové turistické boty (sandály) dle počasí 
plavky dle počasí 
ponožky min. 3 páry, spodní prádlo 3 ks  
čepice proti slunci (kšiltovka)  
bunda (větrovka)  - povinná 
šátek, uzlovačka, poznámkový blok, tužku, KPZ  
pláštěnku (dostatečně velkou a funkční) – zabalit tak, aby byla po ruce  
igelitový sáček 4* (různá velikost, např. na ručník, do bot, na svačinu....)  
láhev na pití 2*0,75l – na cestu postačí jedna plná  
kartičku zdravotní pojišťovny a léky, které dítě užívá i s návodem (alergie apod.),  budeme vybírat na 
nádraží 
 
Na sebe skautský kroj, pohodlnou vyšlápnutou nepromokavou obuv, oblečení dle počasí  
 
Stravování - bude společné pro světlušky a skautky - děvčata si budou sami vařit ve skupinkách na 
turistických vařičích pod dohledem vedení oddílu 
večeře na pátek do vlaku  
buchty do snídaně na sobotu a neděli 
sušenka 3x (typu tatranka, …) na svačiny 
instantní těstoviny v omáčce pro dvě osoby – Kuře na paprice1x (Dobrý hostinec, Maggi)  
tavený sýr 3 kusy dle chuti nebo paštika  
jablko 1x  
polévka do hrnečku 2x (dle chuti)  
instantní sladká kaše na zalití (dle chuti) na rychlý nedělní oběd před odchodem na vlak (jáhlová, 
ovesná, rýžová) 
čaj 5ks, cukr pro vlastní potřebu na snídaně a večeře  
buřta na sobotní večerní opékání 

https://goo.gl/forms/phcDtQwY1xy5VqX93


Nebalte zbytečně do různých krabiček!!  
 
Společně věci do skupinky (dvojic) - rozdělí se po přihlášení na schůzce 
repelent 
malá vařečka 
instantní těstoviny v omáčce pro dvě osoby – Kuře na paprice1x (Dobrý hostinec, Maggi) 
plátkový sýr 1 balení 
společné věci pro táboření a možná něco málo na víc 
zápalky v igelitovém sáčku  
Cena: 400Kč 
Bude vybráno na roztockém nádraží  
 
Výprava je společná pro celé středisko. Víkend budeme trávit na tábořišti Příchovických skautů v 
Lužanech okr. Přeštice. Na místě bude k dispozici pitná voda. Po příchodu na louku, budeme večer 
stavět stany- želvy. Program by se měl odehrávat na louce, kde budeme tábořit. Bude společný pro 
celé středisko, ujali  se ho roveři. 
Nezapomeňte při balení dobře zvážit, co s sebou opravdu potřebujete a co vám jenom zbytečně 
zabere místo v batohu a přidá na váze.  
  
 
Ve středu 23.5. si přihlášená děvčata po schůzce rozdělí část společných věcí k táboření (tyče a 
kolíky ke stanům, vařiče, bomby, …). S částí nám pomohou roveři. Ta, která nebude na schůzce, si 
musí  zajistit, kdo jí společné  věci přiveze.  
V případě náhlého onemocnění těsně před výpravou - musíte donést společné věci k táboření 
na nádraží, jinak budeme mít trable. 
 
 
Petra Hušková - Petřík 
tel: 776611458 
xpetrah@skaut.cz 
www.skautkyroztoky.cz 
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