
Vánoční výprava na Posekanec 10. – 11. 12. 2011 

I v letošním roce čeká náš oddíl vánoční výprava. Neboť od září začalo do našeho oddílu 

chodit mnoho nových členů, bylo by pěkné, sejít se na výpravě v co největším počtu.  

Rodiče našich nováčků bychom proto chtěli poprosit, aby dětem dovolili na výpravu jet. 

Pokud byste měli obavy z přenocování (možná, že Vaše děti ještě nikdy nebyly přes noc 

mimo domov), tak není problém se domluvit a vyzvednout si děti přímo na Posekanci 

v sobotu večer. 

Informace o výpravě 

KDE: Táborová základna Posekanec u Budislavi (49°47'52.102"N, 16°8'53.004"E) 

ODJEZD:  sobota 10. 12. v 8:00 z autobusového nádraží sraz v 7:50 

NÁVRAT: neděle 11. 12. v 10:30 (může se změnit s ohledem na jízdní řád) 

CENA: 120 Kč (doprava, sobotní večeře, ubytování), platba při odjezdu 

 

STRAVOVÁNÍ: společná bude pouze sobotní slavnostní večeře, ostatní jídlo je nutné vzít 

si s sebou, v chatě budeme vařit společný čaj. Vezměte si takové jídlo, abyste nemuseli 

nic vařit a ohřívat. (Hrníčky ani ešusy nevozte, všeho je na místě dostatek). 

VYBAVENÍ: spacák (spát budeme na madracích, které jsou v chatě k dispozici, pokud 

byste měli problém se spacákem je možné po domluvě zapůjčit); obuv a oblečení do 

přírody dle roční doby (čepice rukavice); přezůvky do chaty; zápisník; tužku; uzlovačku; 

KPZ; šátek; skautský kroj, nebo oddílové tričko; oddílový zpěvník pokud máte; skautskou 

stezku, nebo nováčka; baterku; hygienické potřeby; průkazku na autobus 

 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ: 

krabička cukroví – abychom měli pod stromečkem co zobat 

ozdoba – každý by měl vyrobit jednu ozdobu na stromeček, bude se vyhodnocovat 

nejhezčí a nejoriginálnější 

svíčka se stojánkem na stromeček 

dáreček – malý dáreček pro někoho z oddílu, předem nikdo neví jaký dárek od koho 

dostane, to určí náhoda (můžete přivézt i jiné dárky pro ostatní kamarády z oddílu, ale 

jeden bude bez jména). 

KONTAKT, DOTAZY: David Zandler, 724 210 318, david.zandler@gmail.com 
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Přihláška na Vánoční výpravu na Posekanec 10. – 11. 12. 2011  13. skautský oddíl 

Závazně přihlašuji svého syna: ………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………… 

Přihlášku je nutné odevzdat do 8. 12. vedoucímu nebo rádci družiny 
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