
Výprava v sobotu  
20.6. 2020 

 
Vážení rodiče, skautky, světlušky a benjamínci! 
 
Rozhodly jsme se uspořádat jedinou akci na ukončení letošního skautského roku, než se všechny shledáme 
na táboře.  
 
Na výlet půjdeme každá kategorie samostatně, ale k večeru se sejdeme v Osadě u přípravy ohně a následně 
u ohně. Večeři nebudeme společně vařit, nebude ani  možnost si jídlo ohřát, večer jen uvaříme čaj dle počasí. 
Vzhledem rozvolnění platné od 15.6. 2020 nemusíme konečně udržovat dvoumetrové rozestupy a ani mít 
ústenku v přírodě.  
 
 
Na akci je nutné mít vyplněný formulář (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění), který 
odevzdáte při předání dětí - skautky Sejkoře, světlušky Uzlíkovi a benjamínci Petříkovi. Bez formuláře se 
nemůže dítě účastnit akce! Formulář přílohou. 
 
Je možné se zúčastnit jen ohně (označit v přihlašovacím formuláři)  
 
Přihlášení na akci do čtvrtka 18.6. 2020: https://forms.gle/Tz4zYQhRdGLA1M346 
V případě dotazů k výletům, prosím směřujte dotaz skautky na Bodlu +420 607 795 623, světlušky na Uzlíka 
777178503 a benjamínci na Petříka 776611458 
 
 
Benjamínci 
sraz: před hasičárnou v 10,30 hodin 
konec:  v Osadě ve 20,30 hodin po ohni 
půjdeme v modrém benjamínkovském tričku se šátkem 
 
s sebou:  

●  dezinfekci na ruce, malé balení hyg ubrousků, ústenka 
●  pití 1,5l na celý den, jídlo na celý den - oběd, svačina, večeře  
● pláštěnka 
● kšiltovka 
● šátek, papír, tužku na hru, Pěšinku benjamínků, abychom mohly nalepit zvířátka za splněné úkoly 

(prosím rodiče, kdo nám ještě neposlal žádný splněný úkol, myslete na děvčata, která budou smutná, 
že si nebudou nic lepit) 

● baterka a zpěvník, kdo má 
● oblečení dle počasí - bunda nebo mikina k ohni, ev do batohu elasťáky, které navléknou večer k ohni 

pod kratasy či sukni 
● kapesné - v plánu máme zmrzku v kiosku u Šraněk  

 
Petřík, Ela, Kvítko 

 
Světlušky 
sraz: před Osadou v 10:00 hod 
konec: v Osadě ve 20:30 hodin po ohni 
Na sebe: skautský kroj a oblečení dle počasí 
S sebou do batůžku:     

● pláštěnku, KPZ, uzlovačku, kapesní nožík, papír, psací potřeby 

https://forms.gle/Tz4zYQhRdGLA1M346


● jídlo na celý den až do večera (svačinu, oběd, svačinu, večeři) pití 1,5 litru 
● baterku (čelovku), oddílový zpěvník (kdo má), mikinu, bundu na večer k ohni 
● roušku, malé balení dezinfekce na ruce 

Uzlík a Krteček 
 
 
Skautky 
 
sraz: 9:40 hod zastávka autobusu Tyršovo náměstí (směr Velké Přílepy, autobus odjíždí 9:50), nebo v 10:00 
autobusová zastávka Úholičky 
konec: v Osadě ve 20:30 hodin po ohni 
Na sebe: skautský kroj a oblečení dle počasí 
S sebou do batůžku:     

● pláštěnku, KPZ, uzlovačku, kapesní nožík, papír, psací potřeby 
● peníze na autobus do Úholiček nebo průkazku (kdo má) 
● svačinu, večeři 
● něco na opékání na oběd 
● zápalky, 0,5 litru vody na uhašení ohně 
● min 1,5 l pití 
● baterku (čelovku), oddílový zpěvník (kdo má), mikinu, bundu na večer k ohni 
● roušku, malé balení dezinfekce na ruce 

Sýkora a Bodla +420 607 795 623 
 
 
 
 
 


