
Výprava Svitavy
termín 24.-26.3. 2023

akce pro celý oddíl, jedeme společně a bude nás mnoho

děvčata se musejí přihlásit nejpozději do úterý 21.3. přes link:
https://forms.gle/qSQ3cnvCYZeBHTWDA
Po úspěšném přihlášení vám přijde na email odpověď. Pokud se někdo dohlásí po
termínu přihlášení, nebude mít zakoupenou místenku tam ani zpět!

Sraz: v pátek v 17,20 hod na nádraží Roztoky, odjezd vlakem v 17,42 hod směr Praha
Návrat: v neděli v 16,48 hod na nádraží Roztoky
S sebou: vše zabalené do batohu, či krosny (ruce budou volné), batoh pořádný turistický, vhodný typ je s
nastavitelnými zády, bederním popruhem, pro světlušky objem 50l, pro benjamínky 40 l
➢ spacák
➢ karimatka - světlušky a skautky
➢ pyžamo
➢ hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby), ručník, toaletní papír, kapesníky
➢ oblečení na převlečení do klubovny (tričko, kalhoty či tepláky, svetr…)
➢ oblečení na celodenní sobotní výlet (sportovní kalhoty, mikina, bunda, u světlušek a benjamínků

bavlněná čepice, nákrčník, ev rukavice…)
➢ volnočasové oddílové / skautské tričko
➢ ponožky 3x, spodní prádlo 3x
➢ skautky, světlušky - batůžek na výlet šátek, uzlovačka, poznámkový blok, tužka, KPZ, pastelky, nůžky,

zavírací nožík,  pláštěnka
➢ benjamínci - batůžek na výlet, šátek, tužka, poznámkový blok, pláštěnka, pastelky
➢ přezůvky (zabalte navrch batohu)
➢ světlušky - žlutý volnočasový šátek (s modrým lemem)
➢ benjamínci - oranžový šátek
➢ skautky - modrý volnočasový šátek
➢ světlušky - oddílový zpěvník
➢ kapesné dle zvážení rodičů
➢ pití v podepsané láhvi (termosce)-  benjamínci,  světlušky 2*0,75l, skautky 2*1l - prosíme ne méně!!
➢ jeden díl ešusu, lžíci a hrneček
➢ kartičku zdravotní pojišťovny a léky, které dítě užívá i s návodem (alergie apod.), budeme vybírat na

nádraží

Na sebe: pískové tričko a volnočasový skautský šátek (benjamínci oranžový, světlušky žlutý s modrým
lemem a skautky modrý s vínovým lemem) oblečení dle počasí, pohodlnou a nepromokavou obuv
/vyšlápnutou/

Stravování:
V pátek večer z vlastních zásob jíst budeme ve vlaku.
V sobotu a neděli budou zajištěna teplá jídla.
Potraviny s sebou :
➢ 8x sáček ovocného čaje, cukr pro vlastní potřebu,
➢ sobotní a nedělní snídani (např. buchty, koláče)
➢ 2x jablko (či jiné vhodné ovoce) na svačinu při výpravě
➢ sýr nebo paštika či jiné vhodné mazání na chleba (dle vlastní chuti) na sobotní výlet k obědu NE

MÁSLO!
➢ 2x instantní polévka do hrnečku

Potraviny (kromě jídla do vlaku) zabalit do látkové podepsané tašky.

https://forms.gle/qSQ3cnvCYZeBHTWDA


Cena: 700,- Kč (zahrnuje ubytování, dopravu, vstupné, ostatní jídla) Bude vybíráno na nádraží v Roztokách
před odjezdem vlaku. Část nákladů budeme hradit z oddílového spoření.
Vybírat budeme ve dvou  a děvčata budou rozděleny abecedně.
Ubytování je zajištěno v DDM Tramtáryje, DDM je v centru města do 20 minut chůze od nádraží.
Balte s rozumem, ať si děvčata své batohy pohodlně unesou :-)

Benjamínkům Kvítko odveze pouze spacák! - předání na nádraží v Roztokách.

Petra Hušková - Petřík
info@skautkyroztoky.cz

tel: 776 611 458
www.skautkyroztoky.cz

http://www.skautkyroztoky.cz

