Turistický oddíl TOM VODOLKA pořádá tradiční
PRODLOUŽENÝ MÁJOVÝ VÍKEND → LETOS JSOU NAŠÍM CÍLEM →

sraz: v sobotu 5. 5. 2018 - ráno – v 7.00 hod. !!! - u školy
odjezd objednaným autobusem do Prahy - dále vlakem R 772 z Hlavního nádraží – odjezd v 8.03
UBYTOVÁNÍ:

Turistická chata KČT PRÁŠILY
Prášily č.p. 100
k prohlédnutí na - www.chatakctprasily.cz
ubytování v pokojích - na postelích včetně povlečení (takže bez spacáků)
-

-

-

-

STRAVOVÁNÍ:
v objektu je vybavená kuchyňka, takže si budeme vařit sami
(případně využijeme místní restauraci)
zajistíme snídaně + studené obědy + teplé večeře
na sobotu jídlo s sebou od maminky, včetně pití
začínáme v sobotu večeří, končíme v úterý obědem
2 obědy na výletech budou letos studené - použití vařičů v NP
je problematické, takže připravíme studený oběd – chleba +
nějakou pomazánku – kdo nedůvěřuje našim delikatesám, ať si
přibalí vlastní trvanlivé jídlo (paštiku, rybičky, balený sýr
apod.) - chleba bude k dispozici pro všechny
přibalte případně pár sladkostí na výlety
nějaké kapesné se vždycky hodí…
S SEBOU ZABALTE:
turistické oblečení do hor podle aktuálního počasí:
pohorky, turistickou bundu, čepici, pláštěnku, přezůvky,
náhradní boty i oblečení, pyžamo, hygienické potřeby, ručník,
malý batoh na výlety, přiměřené kapesné,
průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), kartu EYCA
průkaz KČT, občanku nebo cestovní pas (kdo má)

Vše do jednoho batohu – přesuny po cestě jsou krátké, ale každý se musí sám pobrat a unést !!!

PROGRAM : jarní turistika v Národním parku Šumava
+ zábavný prázdninový program - hry - soutěže – jako vždy !!!
ke kapesnému přidejte rezervu 100 Kč na neplánované výdaje
(vybereme pouze v případě potřeby - třeba na lanovku, dražší vstupné apod.)

NÁVRAT : v úterý 8. 5. 2018 – vlakem do Prahy – příjezd na Hlavní nádraží
– předpokládaný příjezd vlaku v 18.01 hodin
Prosíme rodiče, aby si vyzvedli své děti v Praze – na Hlavním nádraží
CENA : 1.350,- Kč (1200,- Kč = cena pouze pro členy KČT)
Upozorňujeme, že členy KČT jsou pouze ti, kdo si dobrovolně zaplatili vedle příspěvků do ATOMu i
příspěvky do KČT – většina z dětí je pouze členy ATOM a nikoli členy KČT – prosíme ty, kdo za tento
výlet omylem zaplatili nižší částku, aby rozdíl doplatili na náš účet.
Děkujeme za pochopení.

