
Střediskové Jamboree v Makoluskách 
24.-26.5. 2019 

 
Akce pro světlušky a skautky 
Prosíme o přihlášení do neděle 19.5. do 20 hodin přes link: 
https://forms.gle/mESZjD5PjDRzh4rG8 
 
Sraz: v pátek 24. května v 16,30 hod na roztockém nádraží  
Návrat: v neděli 26. května v 16,48 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 – prosíme naplnit obě!  
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 - děvčata si budou sami vařit ve skupinkách na turistických vařičích pod dohledem 
vedení oddílu 
 
SVĚTLUŠKY 

● večeře na pátek do vlaku  
● buchty do snídaně na sobotu a neděli 
● sušenka 3x (typu tatranka, …) na svačiny 
● tavený sýr 3 kusy dle chuti nebo paštika, plátkový sýr 
● jablko 2x  
● 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 

https://forms.gle/mESZjD5PjDRzh4rG8


● kdo nechce pít jen čistou vodu, tak nějaký instantní ovocný nápoj (Vitacit, …)  
Společně věci do skupinky pro světlušky- rozdělí se po přihlášení na schůzce 
repelent 
malá vařečka 
zápalky v igelitovém sáčku  
Ve středu 22.5. si přihlášená děvčata po schůzce rozdělí část společných věcí k táboření (tyče a 
kolíky ke stanům, vařiče, bomby, …).  
 
SKAUTKY se domluví, rozdělí se do dvojic, trojic a domluví se, co budou vařit  

● vaření bude probíhat na turistických vařičích a k dispozici máme teflonové oddílové ešusy 
(pinguin) a ve vlastních ešusech  

● páteční večeře proběhne ve vlaku 
● sobotní večeře budou buřty na ohni s chlebem (zajistí středisko) - v případě, že buřty nejíte, 

večeři si musíte zajistit sami 
● nedělní oběd bude velmi brzký, doporučujeme polévku do hrnečku či sladkou kaši, 

nezapomeňte na velkou obědosvačinu do vlaku 
 
Cena světlušky: 350Kč 
Cena skautky: 250Kč 
Bude vybráno na roztockém nádraží  
 
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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