
Přespání v Osadě 
2.- 4.10. 2020 

akce pro benjamínky, světlušky a skautky 
přihlášení do středy 30.9. přes link: https://forms.gle/iFAmCpnHQAXcttnk8 
 
V případě změny vládního nařízení, bude akce upravena podle podmínek (např. bez přespání) 
 
skautky: 
sraz v pátek 2.10.: v 17,00 hodin doporučujeme po malé večeři 
konec v neděli: v 10,00 hodin 
 
s sebou: svačina 2x a oběd na sobotu, pití min 1,5l 

sbalený batoh na páteční hru - věci na schůzku, pláštěnku, reflexní vestu, čelovku na hru, kapesní 
nožík, voda na zalití ohně 1l, sirky, malé balení vlhčených ubrousků, pití, bunda 
skautský kroj, oblečení na převlečení do Osady, karimatka, spacák, vhodné oblečení na přespání 

venku ...  
            ústenka  
            oddílový zpěvník 
            Lítačka, kdo má, kapesný 
 
v pátek do Osady přijďte ve sportovním oblečení, v sobotu se půjde na výlet ve skautském kroji, pevná obuv, 
oblečení dle počasí 
 

 
světlušky 
sraz v pátek 2.10.: v 17,00 hodin doporučujeme po malé večeři 
konec v neděli: v 10 hodin 
 
s sebou: 2x svačina a oběd na sobotu na výlet, pití 2x0,75l 
           škrabka na brambory 
           skautský kroj, věci na schůzku  
           oddílový zpěvník, baterka 
           ústenka  
           batůžek na výlet (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky, uzlovačka, 
papír, tužka, kapesné, KPZ  
          spacák, pyžamo 
          hygienické potřeby 
          spodní prádlo a oblečení do Osady 
 
v pátek do Osady přijďte ve sportovním oblečení, v sobotu se půjde na výlet ve skautském kroji, pevná obuv, 
bunda 
  
 
benjamínci 
sraz v sobotu 3.10.: v 8,45 hodin 
konec v neděli: v 10,00 hodin 
 
s sebou věci na sobotní výlet: jdeme v benjamínkovských tričkách,  oblečení dle počasí, bunda, pevná obuv 
v batůžku - pláštěnka, pití 1l, jídlo na celý den (začínáme společnou večeří), papír, tužka, šátek, náhradní 
ponožky, kapesný 
 

https://forms.gle/iFAmCpnHQAXcttnk8


s sebou na přespání: spacák, pyžamo (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty) 
                                   ručník, kartáček na zuby s pastou, hřeben 
                                   spodní kalhotky na neděli, oblečení do Osady po návratu - tepláky, tričko 
                                   baterka 
                                   ústenka 

Petra Hušková - Petřík  
776 611 458 

xpetrah@skaut.cz 
www.skautkyroztoky.cz 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:xpetrah@skaut.cz
http://www.skautkyroztoky.cz/

