
Přespání v Osadě  
27.-29.9. 2019 

 
Akce pro benjamínky, světlušky a skautky 

 
Prosíme o přihlášení přes link do čtvrtka 
26.9.2019: 
https://forms.gle/GVbGV4SWsW4adooy6 
 
 
INFORMACE PRO BENJAMÍNKY: 
Sraz: v sobotu 28.9. v 8,30 hodin v Osadě 
Konec: v neděli 29.9.v 10,00 hodin v Osadě 
Cena: 70 Kč (prosíme přesně) 
 
Sobota:  
po příchodu budeme odcházet na vlak, věci na výlet a přespání zabalené zvlášť, přijďte oblečené v 
oblečení na výlet 
 
výlet směr zřícenina Baba: oblečení dle počasí, jedeme ve benjamínkovském kroji, nová děvčata 
ve sportovním oblečení, kotníčková vyšláplá obuv nejlépe nepromokavá, bunda 
batůžek na výlet: jídlo na celý den (svačina, oběd, svačina), pití 1* 0,75l, , pláštěnka!!!, šátek, papír, 
tužka, náhradní ponožky, kapesný, Lítačku kdo má 
u nových děvčat průkazové foto, abychom mohli použít skautskou průkazku na dopravu v MHD 
 
na přespání: spacák, pyžamo – teplejší (ideálně tepláky, mikina) 
hygienické potřeby – ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben 
oblečení na převlečení do Osady – tepláky, tričko, mikina 
spodní prádlo na převlečení 
baterka 
dlouhé hnědé kalhoty ke kroji  
léky, které dítě užívá podepsané – předat ráno při předání dítěte 
Sobotní večeře a nedělní snídaně bude společná. 
 
 
INFORMACE PRO SVĚTLUŠKY: 
Sraz: v pátek 27.9. v 18,00 hodin v Osadě 
Konec: v neděli 29.9.v 10,00 hodin v Osadě 
Cena: 100 Kč 
 
Pátek:  
na sraz přijďte navečeřené, ve sportovním oblečení k ohni  
večer posedíme u ohýnku s kytarou, možná něco upečeme na ohni (buřta, chléb zajistíme) 
v sobotu vyrazíme na směr zřícenina Baba 



věci  na sobotní výlet  prosíme sbalit již doma: oblečení dle počasí, jedeme ve skautském kroji, 
nová děvčata ve sportovním oblečení, kotníčková vyšláplá obuv nejlépe nepromokavá, bunda 
batůžek na výlet: jídlo na celý den (svačina, oběd, svačina), pití 2* 0,75l, , pláštěnka!!!, 
šátek,uzlovačka, KPZ, papír, tužka, náhradní ponožky, kapesný, Lítačku kdo má 
jídlo na sobotu je možné si dát do ledničky -  prosíme sbalené do jednoho balíčku a označené 
jménem, jinak svačinu nedohledáme 
 
věci  na přespání: spacák, pyžamo – teplejší (ideálně tepláky, mikina) 
hygienické potřeby – ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben 
oblečení na převlečení do Osady – tepláky, tričko, mikina 
spodní prádlo na převlečení 2x 
baterka, oddílový zpěvník kdo má 
dlouhé hnědé kalhoty ke kroji  
léky, které dítě užívá podepsané – předat ráno při předání dítěte 
jídlo na sobotní snídani - ideálně buchty, čaj budeme vařit společně 
Sobotní večeře a nedělní snídaně bude společná 
 
INFORMACE PRO SKAUTKY: 
viz Spani v Osadě i mimo ní  - info od Sejkory, přílohou 
prosíme o přihlášení přes link 
 
 

Petra Hušková – Petřík 
info@skautkyroztoky.cz 
www.skautkyroztoky.cz 

 
 
 
 


