
Pokyny na výpravu (nejen) pro nováčky – 13. 9. 2014
Sraz: v 8:45 v Jirkově na parkovišti u Tesca (MHD, parking)
Návrat:  v 18:00 na stejné místo
Délka trasy: cca 9 km

Půjdeme na místo zvané Havraní údolí kousek od Jirkovské přehrady. Tam půjdeme Telšským 
údolím a kolem přehrady, zpět lesem po žluté značce a do Starých Vinařic. Budeme vařit buřtguláš 
v kotlíku, cestou tam budou hry (diamanty, pokladovka, skautské značky).

Oblečení: vhodné pro strávení celého dne v přírodě, nutná je pláštěnka (nepromokavá bunda není 
řešení – pláštěnku lze použít i jako podložku na sezení); na nohou pevné „rozšlápnuté“ boty a silné 
ponožky.

S sebou: ešus (případně miska), lžíce, pití na celý den, svačina, zavírací nožík (na krájení špekáčků 
a brambor), KPZ (dosavadní členové), 1 špekáček + 1 brambor (do společného kotle). Kdo si bude 
chtít opéct buřt, nechť si ho přinese.

Protože na místě není voda a budeme vařit i umývat nádobí, vezme každý účastník do společného 
vodního fondu již z domova toto:

• nováčci a vlčata 1 PET láhev cca 0,5 l
• skauti a dospělí (vč. rodičů) 1 velkou PET láhev (aspoň 1,5 l)

Zúčastněné rodiče požádáme před odchodem, zda by nám nepomohli s odnesením chleba a dalších 
zásob – rozdělíme si je na parkovišti.

Cena: 20.- Kč na osobu – bude se vybírat na místě srazu a zahrnuje nákup zbývajících surovin na 
guláš, ceny, technické zabezpečení. 

Nováčky si již rozdělíme do skupin a povedeme je s pomocí starších skautů sami, jejich rodiče 
poprosíme, aby se drželi vpovzdálí a své děti jen pozorovali.

Rodiče nováčků prosíme, aby účast svých dětí (a případně i účast svojí) předem avizovali mailem 
na adrese zbynek.nejezchleba@kpzet.cz ještě v průběhu čtvrtka (11.9.), abychom  stihli nakoupit 
dostatek chleba i ostatního.

Stávající skauti, vlčata a činovníci půjdou tentokrát na výpravu v krojích.

V případě trvajícího deště bude výprava zrušena – sledujte na webu.

Na setkání se těší tým vedoucích skautského střediska Český lev!


