
Podzimní výprava do Polné     
25. - 29. 10. 2019, akce pro skautky

O letošních podzimních výpravách se vydáme na Vysočinu na skautskou základnu Ochoz 
střediska Polná. (GPS:  49°27'56.679"N, 15°46'5.419"E)

Na výpravu je potřeba se do pátku 18. října přihlásit Sýkoře (anna.kubastova@seznam.cz).

Sraz: pátek 25. 10. 2019 v 15:30 na nádraží v Roztokách 
Návrat: úterý 29. 10. 2019 v 19:20 tamtéž

Na sebe: pevné vyšlápnuté boty, sportovní oblečení dle počasí, pískové triko s lilkou

S sebou: vše zabaleno v krosně, ruce volné 

• spacák, karimatka, pyžamo
• přezůvky, baterka 
• hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby), ručník, toaletní papír
• sportovní oblečení na ven dle počasí 
• oblečení na převlečení do klubovny 
• pláštěnka
• batůžek na výlet, pokud je dostatečně velký, stačí i jeden do dvojice 
• Nováček, šátek, uzlovačka, papír + tužka, KPZ 
• mariášové karty  
• ešus, lžíce, kapesní nožík, láhev na pití 2* 0,75 litru 
• kapesné, kartička zdravotní pojišťovny, užívané léky

Od vlaku půjdeme na chatu ještě kus pěšky, balte proto s rozumem!

Vaření: Vařit budeme v kuchyni, která by měla být základně vybavená. Přesto se raději vyzbrojte 

vlastním ešusem a lžící. Vařit lze na kamnech, případně si s sebou vezmeme nějaké vařiče - 
domluvíme se na schůzce. 
jídlo s sebou:

• v pátek večeře do vlaku
• snídaně 4x
• svačiny 
• oběd - spíše studený - 3x (jeden z obědů je vynechán schválně, nespletla jsem se :-)
• večeře - 3x + počítat s něčím na úterní cestu domů 

Vařit bude možné večer (případně ráno), přes den budeme většinou mimo základnu. 
Možnost nákupu bude pravděpodobně v sobotu v Polné. 
A již ten večer nás čeká tradiční kuchařská soutěž o ceny! Pokud se chcete zúčastnit, 
nezapomeňte si připravit originální recept a kvalitní suroviny. 

Cena: 400 Kč

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na mě. 

Anna Kubaštová - Sýkora
anna.kubastova@seznam.cz

739 888 007

https://mapy.cz/turisticka?x=15.7681719&y=49.4657860&z=11&source=coor&id=15.768171944444445%2C49.465744166666674&q=49%C2%B027'56.679%22N%2C%2015%C2%B046'5.419%22E



