
JARNÍ PRÁZDNINY SVĚTLUŠEK, VLČAT, SKAUTŮ A SKAUTEK 

4. – 10. 2. 2018 

 

Jarní prázdniny se letos konají společně pro skauty a skautky, a to v Hostinném, okres Trutnov. 

Přihlašovat se můžete na odkaze: https://goo.gl/forms/udceiTwWVhxRIHaS2, a to nejpozději do 28. 1. 

Pro nepřihlášené se cena pobytu navýší o 200 Kč. 

 

SRAZ 

V neděli 4. 2. ve 12:00 Na parkovišti na ulici Dornych naproti Tesca (viz mapka) 

 
 

NÁVRAT 

V sobotu 10. 2. v 19:02 vlakem Rx 871 Punkva na hlavní nádraží. 

Zavazadla a lyže budou opět přivezeny na parkoviště na ulici Dornych. 

 

ZAVAZADLA 

• Autem povezeme tyto věci: 

o Lyže, snowboard – doporučujeme dát do obalu anebo pevně svázat 

o Tašku s lyžáky 

o Jedno zavazadlo s osobními věcmi 

• Ostatní věci si dítě ponese samo! Doporučujeme tedy vše sbalit do jednoho batohu – je opravdu 

nutné mít věci v jednom zavazadle, cokoli bude mimo, se nebere. Není vhodné, aby mimo batoh 

byly různé igelitové tašky, spacáky nebo lyžařské helmy. Nejmenším s věcmi samozřejmě 

pomůžeme. 

https://goo.gl/forms/udceiTwWVhxRIHaS2


• Dále prosíme – nebalte osobní věci do obalů s lyžemi či tašek s lyžáky. Tato zavazadla se díky 

tomu stávají objemnějšími a my je následně máme problém odvést.  

 

CENA POBYTU 

Cena pobytu letos činí 1800 Kč a tuto částku budeme vybírat na účet. Platební údaje vám přijdou, po 

přihlášení dítěte, na e-mail uvedený v přihlášce. Peníze musí být na účtu nejpozději 1. února. 

 

CENA ZA VLEKY 

Lyžovat budeme letos ve skiareálu Herlíkovice a cena za vleky bude rozdělena do dvou kategorií 

• Světlušky a vlčata 1300 Kč 

• Skauti a skautky 1800 Kč 

Peníze za vleky budeme vybírat hotově na srazu! 

 

DOKUMENTACE 

Na srazu musí každé dítě odevzdat obálku označenou jménem (popř. přezdívkou), ve které bude 

všechna potřebná dokumentace. Bez těchto dokumentů není možné, aby dítě odjelo na jarní 

prázdniny!!! 

• Potvrzení o bezinfekčnosti 

• Kartičku pojištěnce nebo její kopii 

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

• Potvrzení o seřízení vázání, nebo alespoň čestné prohlášení rodičů o správném seřízení lyží 

• Vyplněnou papírovou přihlášku 

• Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu 

(Potřebné dokumenty jsou ke stažení na oddílových stránkách.) 

 

DO VLAKU 

Prvním společným jídlem bude až nedělní večeře, proto je potřeba mít do vlaku dostatečně velkou 

svačinu a dostatek pití. Ve vlaku nepojedeme v kroji a kroj ani nebudeme potřebovat. I tak si prosíme, 

ať si na sebe děti vezmou skautský šátek. Průkazku s fotkou a datem narození (např. šalinkarta). 

 

S SEBOU 

Lyžařské vybavení a dobře sedící lyžařskou přilbu, kterou s sebou bude mít každý účastník jarních 

prázdnin. Dále budeme mít každý účastník 2 reflexní pásky. Dětem s sebou také nabalte dostatečné 

množství oblečení na 6 dní. Je potřeba počítat s tím, že se oblečení promočí, zvláště pak rukavice, 

ponožky a kalhoty na ven. Dále je potřeba mít s sebou spacák, přezůvky, hygienické potřeby, stezku, 

skautský zápisník, psací potřeby, šátek a přiměřené kapesné. Na svah se také bude hodit malý batůžek 

a termoska nebo jiná láhev na pití. 

Kuchaři by velice ocenili, pokud máte nějaké zavařené ovoce, které můžete postrádat, abyste je dali 

dětem sebou. Nezapomeňte nabalit také osobní léky s rozepsaným dávkováním. Zvláště u mladších 

dětí doporučujeme, aby měly co nejvíce věcí podepsaných. Vyhneme se pak případným ztrátám. 

Podrobný seznam věcí je k dispozici na stránkách oddílu. 

 

CO NECHAT DOMA 



Jakékoliv návykové látky, přehrávače hudby, videohry, PSP, tablety apod. Mobilní telefony děti mohou 

mít, ale bude platit stejný systém jako na letním táboře. To znamená, že mladším dětem budou na 

začátku akce telefony vybrány a uschovány u vedení, které je dětem vždy vydá na vyřízení potřebných 

telefonátů a zpráv (myslíme, že v případě potřeby stačí zavolat kontaktní osobě a telefonáty vyřídit 

takto). Nově u nás platí zákaz používání mobilních telefonů na programech a během jídla. Předem 

upozorňujeme, že v případě porušení bude dítěti mobil zabaven a vydán po skončení programu/jídla. 

Mobily je tedy možné používat jen v době osobního volna. Prosíme také, abyste apelovali na děti, že 

mobily mají převážně ke komunikaci s vámi, a ne k hraní her. Děkujeme! 

  

KONTAKTNÍ OSOBA 

Magdaléna Maňáková, tel. 731566371, e-mail: magda.manak@seznam.cz 


