
občanské sdružení OSANN pořádá ve dnech 21.5. až 23.5. 2010 

víkendovou výpravu do Posázavských lesů, luhů a hájů. 
 

Zveme i další děti od 6-ti do 15-ti let, které chtějí zažít víkendové dobrodružství v přírodě. 
 

Sraz:     21.5.2010 v 16:00 hod. u hasičárny (odjezd busem v 16:20) 
     Po předchozí dohodě je možné předat děti též na vlakovém nádraží v Benešově v 16:45 hod. 
Návrat:      23.5.2010  cca v cca v 18:45   na vlakové nádraží Krhanice 
Potřebné finance – „účastnický poplatek“ 
(doprava , ubytování, strava, program):    členové OSANN (vč. „členů-čekatelů“) a SHM 420,- Kč 

 ostatní 460,- Kč 
                
Ubytování (nocleh): podle počasí pod širákem a vlastními celtami nebo pod stany - vlastní karimatky, celty a spacáky nutné. 
Stravování : něco si přivezeme, v místě zbytek nakoupíme, co si uvaříme -  to si taky sníme, popřípadě hospodu navštívíme. Nemějte 
strach, děti hlady neumřou, rozhodně však také neztloustnou… (min. jedno teplé jídlo denně, zbytek studená,  leč poživatelná kuchyně 
– možná i velmi chutná – pak ratolesti vyzpovídejte) 
Jedeme za každého počasí, cesta bude vlakem, pěšky, busem, cestou a necestou….. 
 
Na sebe : - Pohodlné, přiměřeně teplé oblečení vhodné i do lesa,  pohodlné pevné boty - nejlépe kotníkové, vhodné i do vlhka a do 
terénu,  vhodnou bundu – dle počasí.  Veškeré oblečení raději starší a každopádně tmavších barev. Svítivé barvy, červená apod. jsou 
pro dané účely nepříliš vhodnou volbou, takto vybavené děti si schovávanou v lese s ostatními moc neužijí... 
 
S sebou (sami si to děti ponesou, proto zabalit do pohodlného batohu tak, aby vše tvořilo pouze jedno zavazadlo!!!):  
Min. dvoje náhradní ponožky, 1x náhradní spodní prádlo,  jedny tepláky nebo kalhoty na převlečení, košili nebo triko s dlouhým 
rukávem, cca litrovou PET lahev s pitím, tužku nebo propisku, bavlněný šátek, kartičku zdravotní pojišťovny,  dle schopností a věku 
dítěte funkční kapesní skládací nožík s pojistkou proti samovolnému uzavření, lžíci, ešus nebo vhodnou a nerozbitnou jídelní misku, 
plechový nebo plastový hrnek, karimatku, spacák, oblečení na spaní, nepromokavou celtu, kus provazu k postavení přístřešku z celty, 
malý ručník, kartáček na zuby a pastu. 
 
Proviant s sebou (zbytek dokoupíme na místě): ½ chleba, dva špekáčky nebo kus „něčeho dobrého“ na oheň, 3 sáčky čaje, 1x 
sáčkovou gulášovou nebo hovězí polévku ( nejlépe od Vitany, ostatní se moc jíst nedají…), 1x rybičky olejovky - makrely v oleji nebo 
vlastní šťávě,  1x paštiku (třeba Májku), kousek sladkého na snídani (koláč, buchta apod.) a dále co koho napadne, že by se mohlo 
hodit, protože je to dobré a dá se z toho něco uvařit….. (fantazii se meze nekladou, ale berte prosím ohled na fakt, že budeme kuchtit 
dohromady, tedy jedno jídlo pro všechny).  

 
Nezapomeňte na dobrou náladu a pokud někdo hrajete  na nějaký hudební nástroj menších rozměrů – šup s ním do batohu… 

Nástroj menších rozměrů = kytara a vše co je menší než kytara. 
Počet účastníků potřebujeme vědět s předstihem, proto prosím včas avizujte účast, třeba e-mailem: osann@seznam.cz 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte  na příští schůzce, nebo nějak dopravte Mirkovi Svěrákovi, Krhanice 38, 257  42 Krhanice. 
Bez kompletně vyplněné a odevzdané přihlášky není účast možná! 

Případné info poskytne Miroslav Svěrák, tel: 606 626 176, nebojte se zavolat, většinou nekoušu. 

www.osann.cz 
 
 

Zde odstřihněte                                                                                                                                                                  .    
      

Přihláška na víkendovou výpravu do Posázavských lesů, luhů a hájů 
 
Z titulu zákonného zástupce přihlašuji své dítě ……………………………………………………. 
r.č………………….. 
na víkendovou výpravu do okolí Soběšína a Kácova, kterou pořádá ve dnech 21.5.až 23.5. 2010 OSANN, o.s. 
Při návratu: může jít dítě z nádraží Krhanice domů samo – si dítě vyzvednu *)  
Jsou – nejsou *) mi známa zdravotní či jiná omezení, která by mohla zkomplikovat účast mého dítěte na dané 
akci, nebo ohrozit jeho bezpečnost či zdravotní stav. Pokud zaškrtnu ano, uvedu na příloze této přihlášky 
konkrétní důvody, v případě důležité medikamentace uvedu použití a předám léčiva organizátorovi u odjezdu. 
Telefon na min. jednoho z rodičů – zákonného zástupce:.......................................................... 
Bydliště dítěte: 
Zdrav.pojišťovna dítěte (kartičku předávám organizátorovi akce u odjezdu):…………………………………… 
Datum: …………………..  
Jméno zákonného zástupce (čitelně)……………………………………….. 
 
Podpis zákonného zástupce:………………………………………………… 
 
*)nehodící se škrtněte 


