
 

Jarní výjezd na Polákovic roubenku 

Křenov u obce Dubá, Kokořínsko 

středa 26. dubna - pátek 28. dubna 

středa 26. dubna 

7.45  sraz na vlakovém nádraží v Nymburce 

  naložení bagáže do doprovodného vozidla, děti si povezou vlakem jen batůžek se svačinou 

8.08   odjezd vlakem do České Lípy (1,5 hod) 

9.50  odjezd autobusem z České Lípy do Dubé (20 min)   

10.15 - 11.30 výprava z Dubé do Nedamova (1,5 km) 

11.30 - 12.30 oběd v restauraci Černý mlýn v Nedamově 

12.30 - 14.00 výprava z Nedamova přes Panskou Ves do Křenova, č.p. 7 (3 km) 

14.00 - 16.00 odpočinek, ubytování (rozuměj usazení karimatek a spacáků), svačina 

16.00 - 18.00 seznamovací hra pod taktovkou skautského vedoucího Petra Poláka alias Švambora  

18.00 - 20.00 večeře, hromadné koupání, spacáková bitva, pohádka a pusinka na dobrou noc a chro 
 

čtvrtek 27. dubna 

až vstaneme  snídaně 

až vyběhneme ven volná i řízená hra, prozkoumávání všech zákoutí zahrady kolem roubenky, 

seznámení se sousedy (býci a krávy za humny) 

až budeme mít hlad  oběd z vlastní kuchyně ve stylu co si kdo uvaří, to si taky sní 

až nám slehne výprava do okolních lesů, Beškovský a Kamenný vrch, ionosférická observatoř 

až budeme unavení odpočinek ve skalách 

až bude venku chladno večeře: buřty, jablka, brambory a chleba na ohni 

až Iva zavelí  hromadné koupání, spacáková bitva, pohádka a pusinka na dobrou noc a chro 
 

pátek 28. dubna 

8.00  snídaně 

8.30 - 11.30 volné i řízené zahradní dovádění, drobná výprava po okolí, rozloučení se sousedy 

11.30   oběd 

12.00  výprava přes bunkr, louky, rybníky a mokřady do Dubé 

14.36  odjezd autobusem z Dubé do Mělníka (30 min) 

15.32  odjezd vlakem z Mělníka do Nymburka (45 min) 

16.15  vyzvedávání dětí na hlavním nádraží v Nymburce před podchodem 



 

 

S sebou ve středu do vlaku 

… Batůžek s pořádnou svačinou, pláštěnka 

… Oblečení dle počasí, po cestě přes louky může být mokro, ideálně nepromokavé kalhoty a bundu 

… Případně náhradní oblečení, které zabalte zvlášť do uzavíratelného a popsaného pytlíku a na 

nádraží jej nepozorovaně vstrčte do batohu jednomu z průvodců  

S sebou do kabely, kterou poveze doprovodné vozidlo 

… 3 sady spodního prádla (trenýrky, spodní kalhotky, ponožky) 

… 2 trika s dlouhým rukávem a 1 triko s krátkým rukávem 

… 2 tepláky (případně jedny tepláky a jedny legíny) 

… náhradní bunda, kalhoty, čepice 

… pyžamo 

… trepky na běhání po chalupě 

… náhradní boty/gumáky 

… kapesníky 

… pytlík na špinavé prádlo 

… hygienické potřeby (kartáček, pasta, případně mýdlo, krém, pokud používáte) 

… ručník 

… spacák 

… karimatku 

… mazlíka na spaní/polštářek 

… oblíbenou knihu, auto, blok s pastelkami, vše prosím v rozumném spíše symbolickém množství 

 
* Pokud děti pravidelně berou nějaké léky/vitaminy, dejte mi o nich prosím předem vědět a k lékům jim 

nabalte lístek s instrukcemi k jejich užívání  
* Dětem prosím nebalte vlastní jídlo, stravu na chalupě budeme mít minimálně 5x denně s možností 

přídavků, hlady určitě nebudeme  
* Dětem prosím nedávejte vlastní peníze, případné akutní potřeby nákupu budeme řešit my  
 

Náklady na jednoho výletníka 1.600 Kč 

Cena zahrnuje  
… 2 noci ve spacáku na karimatce s rohu, který si mohou děti samy vybrat  

… cesta vlakem a autobusem tam a zpět, doprovodné vozidlo 
… stravování: 2x snídaně, 5x svačina, 3x oběd, 2x večeře, plus cokoli dalšího na doplnění bříška 
… láskyplnou celodenní a celonoční péči potřebného počtu průvodců 

 

 


