
 
 Pionýr, z. s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat – oddíl Stopaři, Pavlovská 6, Brno 

vedoucí oddílu: Michael Alexa, tel: 608 734 272 
http://stopari.webnode.cz, e-mail: stopari@psslunovrat.cz 

 

 
 

Jarní prázdniny 
10. 3. (pátek) - 17. 3. 2023 (pátek) 

Jeďte s námi do Frenštátu pod Radhoštěm. Čekají nás 
výlety do přírody, do hor v okolí např. na Pustevny. 
Zahrajeme si spoustu her a užijeme spoustu zábavy v rámci 
celotáborové hry Zootropolis - města plného zvířat ze všech 
koutů světa, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda 
jste obří slon nebo malá myška.  

Cena: 3 200 Kč  
Sraz: 16:30 hlavní nádraží – v průchodu mezi příjezdovou a odjezdovou halou 
Návrat: 17:00 hlavní nádraží 
Věci s sebou: spacák, prostěradlo nebo deku – spíme na postelích, 
oblečení – podle vlastních potřeb, avšak minimálně: bundu, 2x svetr 
(nebo mikinu), 2 x dlouhé kalhoty, punčocháče, čepice, šála, 
rukavice, pyžamo či jiný spací oděv, oblečení na pobyt v budově, 
přezůvky, pevné zimní boty - naimpregnované, malý batůžek, láhev 
na pití s min. obsahem 1 l, kdo má termosku, spodní prádlo 
(nezapomeňte na dostatek teplých ponožek), pytel na špinavé 
prádlo, šátek, hygienické potřeby, peněženku s přiměřeným 
kapesným, psací potřeby a blok, pláštěnka, uzlovačka nebo 
provázek, utěrku, respirátory (roušky) min. 7x, plavky a ručník 
Svačina a pití na pátek (prvním společným jídlem bude sobotní snídaně) 

Doma zanechte všechny cennosti, mobilní telefony a elektroniku.  

FRENŠTÁT - 

http://stopari.webnode.cz/
mailto:stopari@psslunovrat.cz


Zavazadlo balte prosím za asistence dětí, ať vědí, kde, co mají. Všechno, 
co si s sebou povezou, ať si pořádně prohlédnou nebo podepíšou, aby to 

poté mohly najít mezi kupou věcí svých kamarádů. 
Snažte se zabalit vše do jednoho batohu (krosny). 

 

 
Přihlaste se nejpozději do neděle 26. 2. 2023 do 18:00. 

 
Prosíme o včasné přihlašování na našich stránkách, papírovou 

přihlášku stačí odevzdat na srazu. 
 

Platbu můžete provést i převodem na účet: 7111230257/0100,  
o VS si požádejte při přihlášení. 

  
Bližší informace: Zdeněk Hoky Valíček - 737 955 564 

 

Tato akce je pořádána za přispění MŠMT. Děti jsou během akce pojištěny! 

Přihlášky odevzdávejte spolu s penězi včas. Případnou neúčast co nejdříve 

omluvte kvůli vracení peněz. Bez omluvy se peníze NEVRACÍ! 

Na srazu odevzdáte: 

 
● Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
● potvrzení o bezinfekčnosti 
● posudek o zdravotní způsobilosti  
● kartičku pojištěnce 

 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte musí být vyplněn praktickým 
lékařem. Můžete použít i nějaký jiný formulář, který jste měli např. na 
školu v přírodě nebo tábor, nesmí být však starší 2 let. Po skončení akce 
vám bude navrácen. Prosíme rovněž o odpovědné vyplnění potvrzení 
o bezinfekčnosti. 
  



Pionýr, z. s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat – oddíl Stopaři, Pavlovská 6, Brno 
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Závazná přihláška – jarní prázdniny  
10. – 17. 3. 2023 

 

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________ 
 

Adresa bydliště: _____________________________________________________________ 
 
Datum narození: ____________________________________________________________ 
 
Telefon na rodiče v průběhu konání zimního tábora: ________________________________ 
 
Informace pro vedoucí: _______________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
V______________ dne ______________  __________________________________________ 
        podpis zákonného zástupce dítěte 
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