
 

 

Vše si děti ponesou.. Prosím dbejte na to, 

ať nenosí nic v ruce, batoh jim sedí a 

ujdou s ním alespoň 5 km. Menším 

dětem odvezeme spacáky a karimatky, 

skauti a skautky si vše nesou sami, 

včetně zásob - nechat místo v batohu. 

Co do batohu 

Batoh zabalit na 4 denní výpravu 

Spaní 

Spacák, karimatku, teplé věci na spaní. 

Potřebné vybavení 

Baterku, toaletní potřeby, ručník, KPZ, 

ešus, hrneček, lžíce, kapesný nůž, 

utěrku, uzlovačku, pracovní rukavice, 

zápisník, propisku, kapesné přiměřené 

(80,-Kč). 

Nezbytné 

Turistické boty, na přezutí sportovní 

boty, pláštěnka – pevná !!! Pokrývku 

hlavy, opalovací krém. Láhev na pití. 

Oblečení 

Triko – dlouhý, krátký rukáv, 

skautské, šátek,turbánek(3ks celkem). 

Ponožky -3x až 5 x. Kalhoty 

(pracovní a kraťasy) 

Tepláky 1x, spodní prádlo 2x 

Plavky 1x. Mikiny, lehká a na večer. 

Bunda – větrovka. 

Co nebrat 

Mobil, cennosti, mp3 atp.!!!! 

 

Program :        

Čtvrtek 

Příjezd, ubytování, 

seznámení s hradem a okolím, hry, 

večeře  

Pátek 

Celoddení výlet do kolébky skautingu. 

Sobota 

Brigáda na hradě, hry, divadlo, 

skautské dovednosti 

Neděle 

Snídaně, úklid, hry, nástup na 

zpáteční cestu, oběd. 

 

PŘIHLÁŠKA  

(do 28. 4. 2014) 

Přihlašuji svého syna/ dceru na 

skautskou výpravu v termínu          

1. až 4. května 2014 

Jméno………………………………………………….. 

Příjmení…………………………………..…..……… 

Datum narození…………………………….. 

Kopie kartičky pojištěnce. 

Ne/Souhlasím s uhrazením ceny 

výpravy ve výši 600,- Kč/ 1 dítě, 

500,- Kč/2 a další dítě z rodiny. 

   …………………………………………………………… 

   Podpis rodičů 



 

   Kontaktní údaje na rodiče 

v době výpravy 

Jméno…………………………………….……………………. 

Příjmení……………………………….……………….……. 

Telefon…………………………..……………..……………… 

Jméno…………………………………….……………………. 

Příjmení……………………………….……………….……. 

Telefon…………………………..……………..……………… 

 

 

Vaše poznámka k naší výpravě 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

ORGANIZACE 

 

Předání zabalených věcí 

Vlčata a světlušky 

29. dubna v klubovně v 18,00 

převezmeme zabalené karimatky a 

spacáky dětí. Na místě se v hotovosti 

zaplatí poplatek.  

Skauti a skautky si dobalí do batohu 

připravené zásoby 30. dubna. Do cíle 

naší výpravy jedeme vlakem. Nejsou 

přípustná zavazadla do ruky.  
 

Odjezd  

Sraz 1. května v 8,45 hod.- náměstí. 

Svačina a oběd do vlaku nutný + 

pití. Oblečení skautské zelené tričko. 
 
 

Příjezd 

4. května okolo 19 hod. na náměstí 

KnČ.l. 
 

Cena výpravy  

600,- Kč (500,- sourozenec) včetně 

stravy, pití, dopravy a noclehu. 

 

Hvězdná výprava na hrad 

Orlík u Humpolce 

1. 5. – 4. 5. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Výpravu organizuje středisko Datel 

z Kostelce nad Černými lesy 

Dotazy skaut.kostelec@seznam.cz 

tel. 602 641 063 Karel Michalik 

mailto:skaut.kostelec@seznam.cz

