
zimní VANDR
středočeským krajem

a přes nejstarší památky Čech

3. - 5. 3. 2017
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nutné přihlášení u Koďály do 27. 2.*

* sms: 721 012 501, mail: kodalka@seznam.cz, případně na FB -
 kdo to nestihne, může samozřejmě jet, ale zaplatí víc 

za samostatnou jízdenku



Sraz: v pátek v 17:00 na hlaváku
Odjezd: 17:24

Návrat: nejpozději neděle v 18:31 na hlavák
Cena: 400 Kč (v ceně cesta vlakem tam i zpět, ubytování u roudnických

a kralupských skautů a jídlo na celý víkend)

* tzn.: bude většina věcí v ní, ne na ní, dítě nesmí nést nic 
v rukách

Původně jsme se měli sejít až v sobotu ráno, ale abychom 
zbytečně neplýtvali časem, absolvujeme cestu vlakem už v 
pátek, kdy se dopravíme do Roudnice. Tam si nakoupíme 
společné jídlo na večeři a na celou sobotu (je PŘÍSNĚ 
zapovězeno s sebou brát jakékoli potraviny, je to součástí 
plánu akce, ale nebojte, hlady trpět určitě nebudeme). Ve 
zbylém čase okoukneme město a uvaříme jídlo. Spát budeme 
v klubovně roudnických skautů.

V sobotu vyrazíme autobusem až pod Říp, na který se 
vyšplháme, a potom budeme pokračovat přes hory a doly až 
k Vltavě. Poblíž ní došplapeme až k Nelahozevsi, a budeme-li 
chtít (a pokud to stihneme včas), absolvujeme zimní 
prohlídku zámku. Potom se autobusem svezeme do Kralup, 
kde doplníme zásoby a opět v klubovně místních skautů 
přespíme. 

V neděli půjdeme podél Zákolanského potoka až k rotundě 
sv. Petra a Pavla na Budči. V Zákolanech nasedneme do vlaku 
a vydáme se zpátky do Děčína. Avizovaný příjezd je nejzazší 
variantou, dost možná dorazíme dříve. O změně vás budeme 
případně informovat v průběhu nedělního dopoledne smskou.

S SEBOU:
PLÁŠTĚNKU
SKVĚLE ZABALENOU KROSNU*
DOSTATEK PITÍ (alespoň 2 litry)
spacák (na dovnitř), karimatku
střediskové tričko se šátkem
vhodné oblečení na den i noc, nepodceňujte
náhradní kousky (jako ponožky, triko, kalhoty)

dobré, pevné boty
alespoň 2 igelitové sáčky
ešus, příbor
KPZ, sešit, tužka
kapesné dle uvážení rodičů (v případě zájmu, a pokud to 

stihneme, je možné navštívit zámek Nelahozeves za 70 Kč)

CO NEBRAT: žádné jídlo!
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