
KMENOVÁ VÝPRAVA NA IVANČENU 20.-21.4.2018  

 
Sraz: v pátek 20. dubna na nádraží ČD v Zábřehu 17:10 /jedeme v kroji/  

 

Návrat: v sobotu na večer po samotném sestupu z Ivančeny. Návrat upřesníme 

SMS zprávou pro zájemce z řad rodičů.  

Náš kmen se na Ivančenu vydává po dlouhé době a s výjimkou náčelníka nikdo 

ze současných členů zatím na tento pomník popraveným skautům nezavítal. 

Bude to tak první osobní poznání místa, o 

kterém se mluví ve všech koutech naší 

republiky. Této tradiční skautské akce se 

účastní i skauti z okolních zemí (Polsko, 

Slovensko). My se letos účastníme společ-

ného výstupu dvou skautských organizací, 

a to Českého skauta ABS a Svazu skautů a 

skautek ČR. Program při výstupu na vr-

chol Ivančeny má zajištěno skautské stře-

disko ABS Lesní moudrost Brno a my se 

můžeme těšit, co si pro nás bratři a sestry 

nachystají. Je moc dobře, že zase uvidíme 

známé tváře a navážeme nová přátelství.  

 

 

Ubytování: budeme spát v sokolovně ve Frýdlantu nad Ostravicí /pátek/  

 

Co s sebou: SKAUTSKÝ KROJ /komplet – kontrola na rodové schůzce, 

výšivky MIČKINIKWA dodá/, karimatka, spacák, hygienické potřeby, 

pláštěnku, oblečení do každého počasí, dobrou obuv /počítejme, že ve vrchní 

partii bude sníh !!!/, stravu si každý veze z domu. Ke krojové košili si vezměte 

hnědé, zelené či černé kalhoty! Na akci budou také kmenové čepice.  

 

Cena: 250 korun / pokryjí jízdné a ubytování v sokolovně/. Zájemci z řad 

rodičů jsou vítáni! ☺  

 

Upozornění: je třeba si na schůzkách vyzkoušet skautskou hymnu – procvičíme 

ve vlaku, pokud budeme mít svoje kupé. Poneseme také naše skautské prapory 

/rádcové a vedení/.  

 

Abychom mohli zajistit slevu na jízdné, je třeba se na akci předem závazně na-

hlásit, a to do pátku 13. dubna 2018 na mobil či mail náčelníka MIČKINIKWY. 

 

Tel. číslo na náčelníka:  733 741 619 / mail: mickinikwa@seznam.cz 

mailto:mickinikwa@seznam.cz

