Junák - český skaut, středisko Šípů Praha, z. s.
1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata

VÝPRAVA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
na téma

JIHOČEŠTÍ PÁNI

termín: 12. – 14. 5. 2017
kde: skautská základna a bývalá hájovna VÁVROVKA u Veselí nad Lužnicí
Letošní výprava s rodiči se ponese v duchu objevování historie Jižních Čech. Několik rodů bude
soutěžit o nadvládu nad místními panstvími a jejich državou. Zveme vás opět po roce na výpravu
rodičů s dětmi. Můžete si vyzkoušet aktivity, které s dětmi děláme, speciální hry pro rodiče, rozvíjet
spolupráci ve vaší rodině a rozdmýchat tak trochu soutěživého ducha, ale i duševní pohodu. Večer si
uděláme ohýnek a budeme se snažit, abyste se cítili fajn a poznali nejen vedení oddílu, ale také ostatní
rodiče.
Ubytování: Kapacita výpravy je 50 osob. K dispozici
máme bývalou hájovnu, kde se nachází pár větších
pokojů dohromady se 42 postelemi. Zázemí vypadá
sympaticky, ale nečekejte prosím žádný luxus. Tato
základna slouží pro dětské oddíly k výpravám a tak
jsou zde trošku spartanské podmínky. Rozmístění
v pokojích nechte prosím na vedoucích, zřejmě
budeme řešit až na místě. Postel na základně bude
přidělena na základě systému – kdo se dřív přihlásí,
bere postel  Kromě toho je možné si postavit stan a
budeme tak rádi, když se nějaká rodina ubytuje na louce u základny a naplníme tak plnou
kapacitu výpravy viz výše.
Jídlo: Počítáme se společným vařením sobotního a nedělního oběda. V sobotu večer bychom
rádi společně opékali na ohni. Pokud máte gril, určitě je možné ho vzít s sebou a něco si
ugrilovat. Sobotní večeře bude ve vlastní režii, protože někdo si rád na ohni opeče buřta a
jiný zase jablko. Rodiny se dále stravují samostatně v pátek večer a snídaně v sobotu i
v neděli. Vaří se ve velké kuchyni na kamnech. Nádobí na vaření je k dispozici.

Junák - český skaut, středisko Šípů Praha, z. s.
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S sebou:: věci na dvoudenní výpravu pro každého (spacák, karimatku,, ešus a lžíci, šátek,
psací potřeby, dětem se může hodit zápisník), oblečení a boty do přírody
přírody,, hudební nástroje,
nástroje
(vládnete-li
li jimi), dobrou náladu.
Cena: děti, které chodí do Lvíčat neplatí nic (vše v ceně poplatku vybraném v pololetí)
ostatní účastníci 270Kč/osoba/noc (v ceně je ubytování a výše zmiňované jídlo)

Doprava: Vlastní, předpokládáme vozy. Pojedete do Veselí nad Lužnicí, kde zahnete
směrem na Drahov, silnice
lnice č. 147. Z té vede za Drahovem doleva odbočka přímo k základně.
Parkovat lze přímo před základnou.
Podrobněji níže, souřadnice: 49.1873628N, 14.7748936E

Přihlaššujte se na našich stránkách na formulář:
http://1lvicata.wz.cz/ucast.php
Heslo: LvicataJsou1
Do poznámky prosím napiš
napište počet dospělých a počet dětí, a zda budete mít stan nebo
chcete být ubytováni uvnitřř hájovny
hájovny.. Jak bylo výše uvedeno, je zde 42 postelí. Maximální
kapacita výpravy je 50 účastníků.

