
Jarní prázdniny vlčat a světlušek – Jeseník 2012

Sraz: v neděli 5.2. 2012 v 14:30 na parkovišti naproti Tesca.

Návrat: v sobotu 11.2. v 18:38 na hlavní nádraží (rychlík R 906).

Zavazadla:
• Je třeba sbalit se do 3 zavazadel.
• 2 zavazadla povezeme autem:

◦ lyže (pevně svázané společně s hůlkami nebo v obalu),
◦ taška s lyžáky (z prostorových důvodů by se nemělo jednat o velké zavazadlo).

• 1 zavazadlo si poveze dítě vlakem:
◦ ideální  je  batoh,  který  dítě  samo  unese  (těm  nejmenším  samozřejmě  s  batohem 

pomůžeme).

Cena – 1500 Kč:
• Platba v hotovosti: na schůzkách (do konce ledna).
• Faktura  přes  zaměstnavatele: pokud  chcete  využít  tento  způsob  platby,  zkontaktujte 

Strejdu. Na fakturu budou potřeba tyto informace: jméno dítěte, jeho datum narození, jméno 
rodiče u jehož firmy se bude čerpat, adresa firmy, IČO firmy. Na platbě fakturou je třeba se 
domluvit do 22.1. 2012.

Peníze na vleky – 1000 Kč:
• Pokud nechcete, aby Vaše dítě mělo u sebe tak velkou částku peněz, je možno peníze na 

vleky odevzdat na srazu k odjezdu společně se zdravotní dokumentací.

Dokumentace:
• Bez kompletně odevzdané dokumentace není možné, aby dítě jelo!
• Odevzdává se na srazu k odjezdu.
• Vše dejte do obálky, kterou označíte jménem dítěte.
• Obsah obálky s dokumentací:

◦ prohlášení o bezinfekčnosti,
◦ posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (má platnost jeden rok),
◦ prohlášení o seřízení lyží (vhodné doplnit o doklad ze servisu),
◦ sepsané dávkování osobních léků (pokud dítě nějaké užívá),
◦ kartička pojišťovny (stačí kopie).

Lyže:
• V případě vhodných sněhových podmínek budeme jezdit na sjezdovce přímo v Jeseníku.
• Pokud někdo nemá lyže, vynasnažíme se to individuálně řešit, ale potřebujeme o problému 

vědět co nejdříve.
• Lyžařská helma, která dítěti dobře sedí na hlavě!



Ubytování:
• Budeme bydlet na husitské faře v Jeseníku.
• Jedná se o zděnou budovu, ve které je zavedená elektrická energie i teplá voda.
• Spát budeme ve spacácích na postelích. Může se však stát, že nebude dostatek postelí, proto 

prosíme všechny Netopýry,  aby si  pro  jistotu  přibalili  i  karimatku (Netopýři  jsou starší 
vlčata, proto v případě potřeby ubytujeme na zemi právě tuto družinku).

S sebou:
• Do vlaku:

◦ jídlo a pití (první společné jídlo bude pondělní snídaně).
• Na spaní:

◦ spacák (není třeba výbava do extrémních podmínek – budeme spát ve zděné budově),
◦ Netopýři si vezmou karimatku.

• Oblečení:
◦ spodní prádlo a ponožky na každý den,
◦ věci  na lyže  (oteplovačky,  bunda,  případně kombinéza,  svetr  nebo mikina,  rukavice, 

šála, čepice, teplé ponožky + náhradní lyžařské oblečení),
◦ oblečení na doma a další oblečení dle uvážení.

• Přezůvky (doporučujeme raději uzavřené, protože jsou teplejší a na chodbě fary je docela 
zima).

• Plavky (jeden den půjdeme do bazénu).
• Hygienické potřeby (papírové kapesníky, kartáček, pasta, mýdlo, šampon, ručník, vhodný 

krém do zimy, jelení lůj, osobní léky plus další věci dle potřeby).
• Ostatní věci:

◦ krabička na jídlo (příp. malá termoska na čaj),
◦ skautské věci (uzlovačka, deník nebo trhací blok, psací potřeby, pastelky, baterka, šátek, 

stezka),
◦ nějaké sladkosti (ale ne mnoho),
◦ kapesné (určitě bude stačit 100,- Kč na pohledy nebo občerstvení u sjezdovky),
◦ stolní hry,
◦ hudební nástroje.

• Bylo by dobré, aby se děti balily společně s Vámi, aby věděly, co kde mají.
• Seznam věcí, které s sebou dítě má, rozhodně není pro ostudu, naopak se může ukázat jako 

velmi praktická pomůcka při balení před návratem (týká se zejména těch, co s námi jedou 
někam poprvé).

Co nechat doma:
• Přehrávače hudby, videohry, PSP apod.
• Mobilní  telefony  děti  mít  mohou,  ale  bude  fungovat  stejný  systém  jako  na  letním 

táboře – mobily budou na začátku akce vybrány a schovány u vedení, které je dětem vždy 
vydá na vyřízení potřebných telefonátů a zpráv (myslíme, že v případě potřeby stačí zavolat 
kontakní osobě (bude určen někdo z vedení) a telefonáty vyřídit takto).

Kontatní osoba:
• V případě jakýchkoli nejasností, je možno kontaktovat Strejdu (Ondřej Maňák), který Vaše 

dotazy rád zodpoví:
◦ email: manakko@gmail.com
◦ mobil: 739 302 802

• Na stejné číslo můžete volat i během akce.

mailto:manakko@gmail.com


Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 
onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 
opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí.

Prohlašuji, že jsem osobně zkontroloval(a), že dítě nemá vši!

Dítě je schopno zúčastnit se jarních prázdnin, které se konají v termínu od 5.2. 2012 do 11.2. 2012 
v Jeseníku.

Jméno dítěte: …..........................…....................................

Bydliště: …..........................…....................................

Zdravotní pojišťovna: …..........................…....................................

Podpis zákonného zástupce: …..........................…....................................

V Brně dne 5.2. 2012

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o seřízení lyží

Potvrzuji,  že  můj  syn  (moje  dcera)  je  vybaven(a)  odpovídajícím  lyžařským  materiálem  se 
seřízeným bezpečnostním vázáním vzhledem k jeho (její) postavě a jsem si vědom odpovědnosti za 
úrazy způsobené nevhodným vybavením.

Jméno dítěte: …..........................…....................................

Podpis zákonného zástupce: …..........................…....................................

V Brně dne 5.2. 2012


