
 
Podzimní víkendová výprava světlušek a vlčat 14. 10. – 16. 10. 2016 

 
Od pátku 14. října do neděle 16. října 2016 pořádáme podzimní víkendovku do Skryjí, do ubytovacího 
zařízení města Rakovník. 
Sraz je v pátek v 17:30 u klubovny v areálu bývalého Hamira. Do Skryjí se vypravíme společně autobusem. 
V neděli se vrátíme zpět opět busem kolem 15 hodiny ke klubovně. 
Chata města Rakovník je plně vybavena pro 40 účastníků (zařízená kuchyně, přímotopy, lůžkoviny 
vč. povlečení, sociální zařízení, sprchy, atd.) a je určena pro celoroční provoz. 
Co s sebou: 500,-Kč na ubytování, dopravu a nákup potravin. Vhodné oblečení na třídenní výpravu, dvojí 
pevnou obuv a přezůvky. Vhodný batoh na záda, kartičku zdravotní pojišťovny, pláštěnku, KPZ, baterku, 
láhev na pití, věci osobní hygieny + ručník, pyžamo, případně osobní léky.  
Veškeré moderní vymoženosti a elektroniku nechte doma! Jedete na skautskou akci do přírody! Navíc je 
tímto vyloučena ztráta nebo poškození těchto přístrojů. Účastník akce si s sebou může výjimečně vzít pouze 
mobilní telefon, který bude na začátku akce odevzdán a uschován u příslušného vedoucího oddílu. Zde 
bude k dispozici na vyžádání v opodstatněných případech a na konci víkendovky vrácen. 
Nezapomeňte své Nováčkovské zkoušky, stezky nebo cesty. Jídlo bude zajištěno. Nahlaste prosím do 
neděle 9. října svoji účast příslušným oddílovým vedoucím. 
 
Za Junácké středisko, Jiří Verner (Bandaska) tel. 732 589 982, Jana Kučerová (Čikita) tel. 724 981 770  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vyjádřete prosím svým podpisem souhlas s účastí svého syna/své dcery…………………………….…….   
na podzimní výpravě ve Skryjích od pátku 14. října do neděle 16. října 2016. 
 
V ………………………………. dne ………….                                              ………………………………………………………………... 
            Jména a podpisy rodičů 
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