Skautské lezecké repete!!
Středisko OMAHA Radnice pořádá ve dnech 8. - 9. 4. 2017 adrenalinovou akci pro skauty a skautky
s přespáním na klubovně
Začátek: sobota 8. 4. 2017 v 7:15 h (ráno) na klubovně
Konec: neděle 9. 4. 2017 v 17:00h na klubovně
Cena: 100Kč (na dopravu)
S sebou: spacák, karimatka, pláštěnka, čelovka s nově vyměněnými baterkami (případně náhradní
baterie), láhev na pití, hygienické potřeby, další batůžek kromě krosny, gumovky, pevná obuv (pohorky),
boty s měkkou podrážkou (kecky) – aby nám to šlo dobře na skalách , oblečení do přírody, jídlo na celý
víkend1, buřty na nedělní oběd, dvě igelitové tašky nebo pytle na odpadky (45 - 60 litrů), nůž, repelent,
členská karta Junáka nebo nějaký jiný doklad potvrzující věk „dítěte“.
1

Vzhledem k tomu, že klubovna bude sloužit jen jako nocležiště, nebudeme si společně vařit, ale každý
bude jíst ze svých zásob – doporučujeme „chleba a paštiku“. Na klubovně je rychlovarná konvice a je
také možné použít vařiče (na klubovně cca 4 k zapůjčení i s pevným lihem). Více času pro přípravu
teplého jídla bude jen v sobotu večer.

Doplňující informace: Nemusíte se bát, že vybavení, které je v seznamu, budeme nosit na zádech. Jen je
vzhledem k různorodosti programu potřeba více vybavení. Většina věcí zůstane na klubovně a s sebou si
budeme nosit jen malý batůžek.
Důležité: V sobotu při příchodu na klubovnu je nutné už mít zavazadla rozdělená na malý batůžek,
který bude obsahovat: jídlo a pití na celý den (kromě večeře), gumovky (v igelitové tašce), čelovku, nůž,
dvě igelitové tašky, pláštěnka (dle počasí), repelent, peníze, členskou kartu, a na krosnu, kde bude
zbytek věcí.
Poznámka:
1) Lézt budeme v neděli na skále u Sklené H. společně s vyškolenými horskými vůdci z turistického
oddílu VHT Radnice (pořadatelé pochodu Z Radnic libštejnskými hvozdy), takže se o bezpečí
svých dětí bát nemusíte.
2) Pojedeme trochu ve stylu akce „My se ničeho nebojíme aneb Bez čelovky ani krok!!“, která
proběhla v roce 2015, proto není záměrně prozrazen cíl sobotního výletu 
Vedoucí: Lucie Jeřábková (773 202 262), Šárka
Přihlášení může probíhat přes střediskový mail (omaha.radnice@seznam.cz) nebo odevzdáním ústřižku
pod čarou a to nejpozději do 5. 4. 2017, děkujeme.
Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera …………………………………… zúčastnil/a akce „Skautské lezecké
repete!!“
Budu chtít půjčit vařič, protože nevydržím dva dny bez teplého jídla: ANO / NE

Telefon na rodiče: ………………………..
Podpis rodičů:

