
Podzimní výprava 2021
27. - 31. 10. 2021

akce pouze pro skautky

O letošních podzimních prázdninách se vydáme na sever Čech – do Liberce.  

Na výpravu je potřeba se do středy 20. října přihlásit Sýkoře emailem (anna.kubastova@seznam.cz) či 
zprávou (739 888 007).  

Sraz: ve středu 27. 10. 2021 v 18:20 na roztockém nádraží
Konec: v neděli 31. 10. 2021 v 16:30 na roztockém nádraží 

Na sebe: pevné vyšlápnuté boty, kroj, sportovní oblečení dle počasí, respirátor (+ 2 kusy zabalit s sebou)

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 
• plavky, igelitový pytlík 
• pláštěnka 
• batůžek na výlet, pokud je dostatečně velký, stačí i jeden do dvojice 
• Nováček/stezka, šátek, uzlovačka, papír + tužka, KPZ  
• ešus, lžíce, kapesní nožík, láhev na pití 2*0,75 litru 
• kapesné (na uvážení rodičů), kartička zdravotní pojišťovny, užívané léky 
• lítačku / lístek na Prahu a první pásmo

Od zastávky půjdeme 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 normálně na sporáku, případně si s sebou vezmeme nějaké oddílové vařiče - domluvíme se na 
schůzkách. 

Jídlo s sebou: 
• ve středu večeře na cestu 
• snídaně 4x 
• svačiny 
• oběd - spíše studený - 3x (jeden z obědů je vynechán schválně, nespletla jsem se :-) 
• večeře - 2x (jedna z večeří je vynechána schválně, nespletla jsem se :-) 
Vařit bude možné večer (případně ráno), přes den budeme většinou mimo základnu. 
Možnost drobného nákupu bude pravděpodobně každý den (kromě čtvrtka – státní svátek), přesto, prosím, 
aby děvčata měla jídlo z domova alespoň do páteční večeře.

V pátek večer nás čeká tradiční kuchařská soutěž o ceny! Pokud se chcete zúčastnit, nezapomeňte si připravit
originální recept a kvalitní suroviny. Zúčastnit se může jednotlivec i dvojice či trojice, naopak, kdo nechce, 
účastnit se nemusí. 

Cena: 600 Kč 
Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na mě. 

Anna Kubaštová - Sýkora 
anna.kubastova@seznam.cz 

739 888 007 
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