
Jídlo: 

1/2 chleba, 2x rohlík, 1x makovec, 1l mléko,  4x brambor, 3x cibule, 3x stroužek česneku, 2x mrkev, 1x 

petržel, 2x paprika, 2x jablko, 1x malá konzerva kukuřice, 1x malý protlak, 2x klobáska, 3x oplatek, 1x 

pytlíková polévka (vývar, ne instantní), 2x paštika, 3x Δ tavený sýr, 1x sáček rýže, 200g fazolí. 

 

   Výstup na Trojnapurnu  
Program výpravy: 

 Celovíkendová hra Výstup na Trojnapurnu, která prověří každého člena oddílu. Čeká na Vás 

řešení týmových úkolů, dovedností, obratnostní a znalostní hry a mnoho dalšího. 

 Jednodenní výlet na běžkách. 

S sebou: 

 Skautský kroj, oddílové tričko nebo tričko zelené barvy 

 Zimní oblečení a dobré zimní boty (rukavice, čepici, šálu, kalhoty a bundu) 

 Bežky, hůlky, boty na běžky  a vosky 

 Termosku a malý batůžek na výlet 

 Dobrý spacák, oblečení na spaní, spodní prádlo a ponožky 

 Oblečení na běžky 

 Ešus, lžíce, nůž, baterku, sirky 

 Toaletní potřeby (kartáček na zuby, pasta a ručník) 

 KPZ, uzlovačku, stezku, 2 svíčky, vybavení na schůzku 

 Kdo má tak hudební nástroj, oddílový zpěvník a malé kapesné  
. 

 

 

 

POZN.: Pokud nemáte běžky, nic se neděje. Namísto běžek bude pěší túra. 

Ubytování je zajištěno na skautské chatě na Držkové. Chata má elektřinu, topí se dřevem. Je nutné mít s sebou přezůvky. Další informace na  www.skauti-zlin.cz 

               Se stiskem levice za Oddílovou radu Ondra 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrácenka – odevzdejte prosím do 21. ledna 2016  Náš syn ……………………… se zúčastní / nezúčastní výpravy na Držkovou.        

                   Podpis rodičů:…………………. 

Termín: …………………ledna 2015  

Místo: chata na Držkové 

Sraz: …………….. ledna v ……………. hodin na 

autobusovém nádraží ve Zlíně 

Návrat: 31. ledna do 13:30 hodin na autobus. nádr. Zlín 

Cena: 250,-Kč 

 

http://www.skauti-zlin.cz/
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