
Milí rodiče, skautky, světlušky a benjamínci,  
 
už je to více než rok, co jsme společně byly na víkendové výpravě, proto jsme se rozhodly, že uspořádáme                   
online výpravu. Ta se uskuteční 19. - 20. 3. 2021.  
 
Na výpravu je nutné se přihlásit do středy 17. 3. 2021, abychom věděly s jakou účastí budeme počítat. Jelikož                   
k úspěšnému zvládnutí výpravy budeme potřebovat pomoc Vás - rodičů, posíláme i detailní harmonogram              
akce, abyste se mohli adekvátně rozhodnout, jestli chcete, aby se Vaše dcera akce účastnila.  
Odkaz na přihlášení: https://forms.gle/16JMTJcRgmuRYB7n8 
 
Budeme opravdu rády pokud Vaší dceři umožníte se akce zúčastnit, a s účastí jí pomůžete, ať už půjde o                   
pomoc po technické stránce nebo třeba uzpůsobení Vašeho jídelníčku na daný den :)  
V této nelehké době se snažíme vymýšlet program pro děvčata prostřednictvím pravidelných schůzek, ale              
rády bychom, aby se po dlouhé době mohla setkat i se zbytkem oddílu. 
 
Pátek 19. 3. 2021 
 
Děvčata by měla z pátku na sobotu spát ve svém spacáku na karimatce, jako tomu bývá na výpravách.  
 
20:00 - 20:30 společné večerní čtení - odkaz na Google Meet:(zašleme přihlášeným) 
 
Sobota 20. 3. 2021 
 
7:30 budíček  
 
8:00 snídaně  
Děvčata by měla být schopná si snídani připravit co nejvíce samostatně. Uvařit si čaj, namazat si chleba,                 
případně si připravit něco jiného k snídani.  
Po snídani by si měla děvčata připravit batůžek na výpravu: 

● pláštěnka 
● pití - 2 x 0,75 l 
● svačina - sušenka, jablko  
● papír, tužka  
● uzlovačka (benjamínci ne) 
● KPZ (benjamínci ne) 
● šátek 
● zavírací nůž 
● k obědu: chléb, pomazánka/sýr, zelenina (okurka, mrkev, paprika) - Byly bychom rády, kdyby si opět 

děvčata byla schopna připravit oběd sama někde po cestě na výletě. Jde nám opravdu o to, aby si 
děvčata sama namazala chléb až během výletu, stejně jako by to probíhalo na výpravě. Prosíme 
tedy, abyste jim oběd nepřipravovali předem doma do krabičky. 

●  
9:30 společné rozloučení a kontrola batůžku před výpravou  - odkaz na Google Meet: (zašleme 
přihlášeným) 
 
10:00 - 15:00 výprava 
Chápeme, že se nedá jít na výlet nikam jinam, než v katastru obce, přesto bychom byly rády, kdyby se                   
děvčatům podařilo ujít alespoň 5 km, starší světlušky a skautky zvládnou určitě více. Kdo se přihlásí na                 
výpravu, dostane od nás seznam her, které si může po cestě zahrát.  
Oběd a svačinu si snězte na nějakém hezkém místě.  
 
16:00 společný online program - odkaz na Google Meet:  (zašleme přihlášeným) 

https://forms.gle/16JMTJcRgmuRYB7n8
https://forms.gle/16JMTJcRgmuRYB7n8


 
18:00 večeře 
Byly bychom rády, kdyby se děvčata na přípravě večeře podílela. Na výpravách většinou vaříme opravdu               
jednoduchá, rychlá jídla, takže starší světlušky a skautky (určitě) by to měly zvládnout téměř samy.  
K večeři si uvaří: těstoviny s kečupem sypané sýrem 
Skautky si klidně mohou uvařit něco složitějšího, pokud chtějí a zvládnou, jednoduchá výpravová jídla měly za                
úkol vařit v rámci březnové výzvy. 
Bude super, pokud večeři budou jíst z ešusu! 
 
20:00 zpívání u ohně na Google Meet - odkaz na Google Meet:  (zašleme přihlášeným) 

● Kdo má, ať si připraví oddílový zpěvník. 
● Kdo zpěvník ještě nemá, je to skvělá příležitost si ho založit. Na webových stránkách oddílu najdete 

všechny písničky k tisku. Můžete je tisknou postupně, během našeho online ohně budeme zpívat 
tyto: Buchty, Dva roky prázdnin, Džungle a pak nějaký ten přídavek. 

 
Prosíme, abyste během celé výpravy fotili a fotky zaslali na Whatsapp nebo mailem Petříkovi, ta je dá pak na                   
webové stránky oddílu.  
Stejně tak prosíme, aby se sourozenci přihlašovali z jednoho zařízení, aby spojení nebylo zbytečně přetížené.  
Předem mockrát děkujeme za spolupráci.  
 
za 1. oddíl skautek  
Anna Kubaštová - Sýkora 
 


