
Tento Týden č.8 
21. 10. - 30. 10. 2019  

Družinové vaření - každá družina si vezme kotlík a sekyrku, vymyslí si jídlo, co bude 
obsahovat kuřecí maso a k tomu rozdělí suroviny. 
Nezapomeňte si rozdělit také ostatní suroviny. 
Nezapomeňte si vzít družinové lékarničky. 

25. - 30. 10. Velká podzimní výprava 
- Sraz: v sobotu 26.10. v 8:58 na železniční stanici Břeclav 
- Ubytování: jedeme na YMCA chatu, nachází se u studánky Pět Žídel 

na cestě mezi Osvětimany a Koryčany pod horou Sv. Klimenta 
- S sebou: spacák (matrace na chatě jsou), čelovku, věci na schůzku, 

stezku, oddílový zpěvník, kroj, malý batůžek na výlet, pláštěnku, dobré 
boty, vhodné oblečení dle počasí, oblečení na dovnitř, hygienické 
potřeby, věci osobní potřeby, toaleťák, kartičku na slevu, kartičku 
pojišťovny, jídlo na sobotu na oběd a svačinu, sladkosti, kapesné 

- Všechny věci, pokud možno, sbalit do batohu na záda, z autobusu je to 
asi tři čtvrtě hodiny cesty. 

- Jídlo: budeme nakupovat až v úterý, proto se toho tentokrát veze více  
- Každý vezme: 1/2 chleba, 3 brambory, 1 citron, 20 pytlíků čaje, 1 – 2 

špekáčky, 2 ks ovoce na svačinu, 2x tatranka, 300 g cukru ,2 cibule, 1x 
uvařené vejce, 1x mrkev 

- Jestřábi: ½ kg mletého masa, 1 balení špenátu, 2 paštiky, 2 protlaky 
(100g), 1 rybičková konzerva, 1 větší marmeláda, 1 Eidam vcelku 
(150g), 1 špagety 

- Mloci: ½ kg mletého masa, 1 balení špenátu, 2 paštiky, 1 protlak 
(100g), 1 rybičková konzerva, 1 perla, 1 Eidam vcelku (150g), 1 
špagety 

- Štiky:½ kg mletého masa, 1 balení špenátu, 3 paštiky, 2 protlaky 
(100g), 1 rybičková konzerva, 1 , 1 Eidam vcelku (150g), 1 špagety 

- Nezapomeňte na zálesácké vaření, jídlo si rozdělte a nezapomeňte 
na kotlík 

- První společné jídlo bude až večeře 
- Návrat: ve středu 30.10. vlakem EC Bathory s předpokládaným 

příjezdem 15:47 do Břeclavi. 
- Cena: 550 Kč, budeme vybírat na srazu. 
- Vedou: Kavka, Miki, Tomr, Kyli, Váva, Pajda 
- Garant: Kavka, tel.: 603 366 204 (na chatě je špatný signál, případně 

SMS) 


