Výprava Přechod hor – dvoudenní – 4. a 5. května
Sraz:
Trasa:
Pobyt:
Program:
Návrat:
Počasí:
Jídlo:
Peníze:

Sobota 8.45 Mnichovické nádraží, pojedeme vlakem 9:15 do Pyšel (možno
přistoupit na jiné stanici cestou, pokud nejste vlčata/světlušky, ale musíte nám dát
vědět)
přes Pyšely do Ledců a zpět (10km)
na statku v ledcích – světlušky a vlčata spí ve stodole, skauti ve stanech po dvou, po
třech – kdo ze skautek a skautů nemá stan, volá Listomila
velký slavnostní oheň a spousty skvělých her a zážitků
Neděle cca 14.15 do Mnichovic vlakem
(dnes v úterý tvrdí, že) má být trochu deštivo a okolo 10-15 C, v noci 2-5 C
svačinu a oběd s sebou v batůžku, jako na jednodenku, pak budeme společně vařit
večeři, snídani a svačinu
100 kč na jízdenku a na jídlo na hlavu (vybíráme na nádraží)

DOPRAVA ZAVAZADEL: z nádraží odvážíme světluškám, vlčatům a skautům pod 11 let,
spacáky/celty/přikrývky (nutno mít podepsané!!!) autem. Je třeba jim tedy dát extra batůžky na
osobní věci a jídlo, které si ponesou s sebou. Spacáky potom zase na nádraží dovezeme. Velcí skauti
a skautky si zabalí normálně na dva dny.
S sebou navíc kromě běžných osobních věcí a jídla:
- kroj (nováčci pochopitelně jen krojovou košili
bez šátku a nášivek)
- hrneček na čaj
- ešus na polévku
- lžíce
- spacák (pořádný teplý, anebo k němu ještě přikrývku)
- karimatka/náfučka
- v igelitu zabalené jedno náhradní oblečení, dvoje
ponožky a jedny teplé k tomu
- nůž
- celtu (dobrovolně)
- sekeru (dobrovolně)
Tři zásady balení:
1. nic se nesmí nést v ruce! Vše musí být v batohu anebo pevně držet přivázané na batohu.
2. balte tak, ať je vše uvnitř batohu zabaleno v igelitu, cestou můžeme potkat déšť
3. čím méně toho zabalíte, tím méně se bude dítě cestou potit s nákladem na zádech!

