
Milí rodiče, světlušky, vlčata, skauti, roveři a přátelé oddílu, 

opět po roce se nám blíží tradiční víkendová akce pro celý oddíl včetně rodičů, sourozenců či 
kamarádů. Po loňských dobrých zkušenostech pojedeme opět do DCŽM Osová Bítýška. Více informací 
naleznete na http://www.osovabityska.cz/dczm-fotogalerie/dczm/ (fotogalerie, adresa apod.). 

Termín 
25. – 27. 5. 2012 

Cena 
350 Kč (pro světlušky, vlčata a mladší děti 300 Kč)  

Přihlašování 
Pošlete prosím e-mail za každou rodinu na kontaktní adresu (manakko@gmail.com). Do e-mailu 
uveďte prosím příjmení, počet dospělých, počet skautů/skautek, počet světlušek/vlčat. Přihlášení je 
nutné provést nejpozději do středy 23. 5. 2012. 

Cesta 
Na místo je možno dorazit buď po vlastní ose (autem, na kole…) nebo společně s námi vlakem: 

 Cesta po vlastní ose: vše si naplánujte tak, abyste na místě byli nejpozději v 19:00 (pokud 
byste měli v plánu dorazit později, tak mě prosím informujte). Otevřeno bude již od 18:00, 
takže můžete dorazit i dřív. 

 Cesta vlakem: v tomto případě musíte počítat s dalšími výdaji cca 40 Kč/osoba za jednu 
cestu. Společný sraz bude na nádraží v Králově Poli v 16:50. Pokud nedorazíte včas, tak pro 
Vás nebude zakoupena společná jízdenka. Od vlaku je to do areálu poměrně blízko (vlaková 
stanice na kraji vesnice). 

Co budete potřebovat  
Celý areál je poměrně dobře vybaven, nicméně očekává se vlastní spacák, deka či peřina. Spát 
budeme na postelích. Dále budete potřebovat přezůvky. Ostatní věci necháváme čistě na Vás, ale 
počítejte s tím, že v sobotu vyrazíme ven a také se může hodit ping-pongová pálka.  

Přibližný program akce 
V pátek večer zahájíme společnou večeří, po které je připraven program, během kterého se všichni 
seznámíme. Po tomto programu bude následovat volná zábava. 
V sobotu dopoledne se můžete těšit na společnou hru pro všechny zúčastněné. Po obědě bude 
následovat polední klid. Rodiče ho budou mít patrně trochu delší než děti, pro které čeká 
pokračování dopolední hry. Večer je opět volný. 
V neděli ráno máme možnost jít do kostela. Celou akci potom zakončíme společným obědem. 

Návrat 
Konec je plánován na neděli po společném obědě. Ti, co pojedou vlakem, mohou počítat s návratem 
od Králova Pole v 13:52. 

V případě dotazů či nejasností využívejte tyto kontakty: 
Ondřej Maňák, Strejda 
739 302 802 / 777 340 856  
manakko@gmail.com 
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