Milé skautky, vážení rodiče,
přeposílám informace ke skautské akci – PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Akce je určena pro všechny skautky, akci
pořádá bratr Kyf, který poskytl základní informace. V případě potřeby kontaktujte Kyfa nebo náš oddíl. Uzlík
Informace ke skautské akci – podzimní prázdniny
Akce je určena pouze pro všechny skautky, skauty ze střediska (oddíl skautů, 1. oddíl skautek, 3. oddíl skautek)
a roverský kmen
O letošních podzimních prázdninách se vydáme do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví na skautskou
chatu Hejtmanku 19. Střediska Velký Týnec.
GPS: 49.7150508N, 17.0270406E
Na výpravu je potřeba se do pátku 19. října přihlásit! Přihlašujte se Kyfovi (kyf@skautiroztoky.cz)
Sraz v pátek 26. října v 16:00 na nádraží v Roztokách.
Konec v úterý 30. října v 18:00 v osadě
Výpravu zakončíme připomínkou státního svátku a sejmutím státní vlajky v osadě (kroj ale s sebou brát
nemusíte).
Co mít s sebou na sebe: dobré pevné boty a teplé oblečení (už bude docela chladno). Vše potřebné na celou
dobu od věcí na spaní na celodenní pobyt venku při výpravě do okolí.
Co mít s sebou krom oblečení: 500 Kč, kapesné, pití, malý batoh na výlet, pláštěnku, spacák, karimatku, svítilnu
(čelovku), přezůvky, toaletní papír, kartáček, pastu, ručník, ešus, lžíci, jídlo na celou dobu, věci na schůzku,
skautskou stezku
Jídlo si zajišťuje na celou dobu každý sám. Popřemýšlejte nad jídelníčkem ať nevezete zbytečnosti, ale zároveň
netrpíte hlady. Přemýšlejte co dostatečně zasytí a není moc těžké.
Voda na pití a vaření bude k dispozici na místě. Od vlaku to bude na chatu ještě kus pěšky, takže si všechny věci
pořádně zabalte do velkého batohu! Vše si ponesete na zádech, neberte zbytečnosti :-)
Vařit budeme v kuchyni, která by měla být základně vybavená. Přesto se raději vyzbrojte vlastním ešusem a
lžíci. Vařit lze na kamnech, případně si s sebou vezměte vlastní vařič. Rozmyslete si, jestli se budete stravovat
sami, nebo se domluvíte na společném vaření ve skupině. Vařit bude možné večer (případně ráno), přes den
budeme většinou mimo základnu. Možnost nákupu bude nejspíš v pondělí v Litovli. Nedělní večer nás čeká
již tradiční podzimní kuchařská soutěž o ceny!* Pokud se chcete zúčastnit, nezapomeňte si připravit originální
recept a kvalitní suroviny.
*Tradiční kuchařská soutěž je jednoduché kuchařské klání. V nedělní večer, ať již samostatně, nebo po
skupinkách, lze vařit soutěžní jídlo. Následně porota podle svého uvážení vybere to nejlepší. Jídlo vaří ten, kdo
chce a z vlastních, dovezených surovin. Je to dobrovolné a dost neformální. Někdo vaří vyloženě speciální jídlo
do soutěže, někdo dá porotě ochutnat kus své večeře.
Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se Kyfa
Akci pořádá Kryštof Vágner - Kyf

