Druhý vandr, druhé Beskydy
Pro skauty a skautky (od 12 let)
19. – 21. 10. 2018
Čeká nás další skautská akce, tentokrát podzimní. Se skauty, co byli na výpravě, jsme probrali naše
možnosti, jak ten víkend využít a domluvili jsme se, že vyrazíme na vandr. Snažili jsme se to naplánovat
tak, aby nikoho neodradilo spaní venku na konci října (čti níže). Určitě pojeď!
PŘIHLAŠOVÁNÍ: Nebudeme vybírat ani přihlášky, ani peníze. Stačí napsat Jelenovi – a to nejpozději
do 17. 10., že pojedeš. Tvoje nahlášení účasti je závazné, pokud ti to nakonec nevyjde, musíš nám dát
vědět!
SRAZ: v pátek 19. 10. v 14:00 u STARÉ klubovny (budeme si rozdělovat jídlo). Potom jedeme do
Olomouce (14:37) na vlak (15:52) a tím do Beskyd. Bohužel, spoje nám moc vstříc nejdou, proto ten
brzký sraz.
NÁVRAT: v neděli 22. 10. 16:06 do Olomouce. Potom autobusem v 16:20. Pokud by nám to mělo
ujet, zavoláme si rodičům o pomoc :D
CENA: Vem si 400 Kč. Pokud nám nějaké peníze zbydou, budeme vracet
JÍDLO: opět si nakoupíme společně a na srazu si to rozdělíme. Vem si jen jídlo na pátek + klidně vem
„požery“ (jako vždy)
SPÁT budeme první noc pod širákem, pokud by mělo blbé studené počasí, vezmem stany. Druhou
noc spíme ve srubu v Dinoticích, takže v teplíčku a pohodičce
TRASA vandru začíná na vlakové zastávce v obci Karolinka. Odtud vydrtíme kopec Soláň a potom už
mašírujem hřebenovku – Tanečnice – Beskyd – Lušovka. Pod Lušovkou přespíme druhou noc ve
dinotickém skautském srubu. V neděli ráno pak pokračujeme do Vsetína.

Velmi doporučený seznam věcí:
•
•

•
•
•

Spacák, karimatka, ešus (stačí jeden díl – ideálně v nějakém obalu), lžička, čelovka (baterka),
nůž, KPZ, pláštěnka (nepromokavá bunda), minimálně 2l (obyčejné) vody
Pevné, pohodlné boty (se kterými jsi už něco pochodil/a), 1X mikina, 1X termotričko, 2 trička,
1X tričko s dlouhým rukávem a 1X podvlíkačky (legíny) na spaní, kalhoty, kraťasy, skladná
(neprofukující) bunda), nákrčník
4X ponožky, 2X trenky/kalhotky, pokrývka hlavy, kartáček, pasta, mýdlo, ručníček, kapesníky
Pokud máš, vezmi si celtu a hamaku
Rozhodně si nech dostatek místa na jídlo, které si budeme rozdělovat na srazu (Počítej s
objemem a váhou vyjádřenou cca půlkou chleba, balíčkem těstovin, plechovkou fazolí, 2 – 3
jablky) :D
Čti dál!

•

•
•

Co si (ideálně) NEber: náhradní boty, velké množství oblečení a obecně zbytečné množství
věcí. Zkrátka, čím méně věcí, tím lépe (nezapomeň, že si to poneseš. Věř, že platí pravidlo, co
si nevezmeš, to nepotřebuješ)
Rozhodně se neboj, že bys vandr nezvládl! Jak jsme již předesílali. Navzájem si budeme
pomáhat, pokud to bude potřeba
Určitě se neboj zeptat na cokoli, co by tě zajímalo! Zároveň, pokud máš jakékoliv obavy, ozvi
se a vše vyřešíme (ideálně napiš email na hadasjakub@gmail.com nebo mi zavolej na 728 628
748).

