
Zvadlo 
přátelé, kamarádi, zveme Vás na dobrodružnou zimní výpravu za hranice všedních dnů 

Cesta podzemím do paralelního světa 
 

V plánu je krátká projížďka Posázavským Pacifikem, cesta z města, a pak putování pralesní 
divočinou až ke vstupu do podzemního tunelu. Pokud nesejdeme z cesty a najdeme ve skalách vstup 
do jeskyně, pak jím projdeme do paralelního světa v zemi-nezemi, kde nás čeká ….  

…nechte se překvapit! 
 
Sraz:       v sobotu, 29.12.2012 v 8:20 hod. na vlakovém nádraží Krhanice 
Návrat:      29.12.2012 v cca 17:40 nebo 19:20  (podle nálady a počasí) tamtéž 
Rozpočet:  cca 200,- Kč na program (na rodinu, rozpočítáme dle počtu účastníků)  + něco na dopravu + 
bez peněz do hospody nelez!  
Jedeme za každého počasí, cesta bude vlakem, pěšky, podzemím a nadzemím, cestou a necestou….. 

 
S sebou se šikne zejména:  
- oblečení do divočiny,  kvalitní pevné škrpály, do všech terénů, vody, sněhu,  náhradní ponožky 100% 
nutné!!!  
-POZOR: krom ě náhradních ponožek jsou vhodné také jedny náhradní boty! Menším dětem, 
nešikům a extrémním vodomilům náhradní boty každopádně!  
- veškeré oblečení raději starší (zejména vhodné k plížení), tmavších barev (hlavně nenápadně) 
- jídlo a pití na celý den – malá svačinka, teplý čaj v termosce se určitě bude hodit. Kromě zmíněné 
svačinky něco na oheň (aneb co si kdo chytí a upeče, to si také sní…) 
- Šátek, cca 2 metry provazu, pár papírů nebo bloček, funkční tužku, nůž, lesní muži  mohou vzít sekerku (i 
ženy mohou, abych nebyl popotahován za pohlavní diskriminaci…). 
Nezapomeňte na dobrou náladu a pořádnou porci odvahy. Tam kam jedeme, žije divá zvěř, medvědi si 
nás budou fotit a supi na jaře ohlodají naše kosti, když nedáme pozor a šlápneme na bludnej kořen. 

 
Pro cestovatele nezletilé, kteří pojedou bez svých rodičů: 

Přihlášku je možné stáhnout pro Vaše kamarády na webu OSANN: www.osann.estranky.cz            
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději u srazu! Bez vyplněné a odevzdané přihlášky není účast 
možná! Případné info poskytne Miroslav Svěrák, tel: 606 626 176. Hlavním pořadatelem je OSANN, o. s. 
 
Zde odstřihněte                                                                                                                                                                  .    
      

Přihláška na jednodenní výpravu, 29.12.2012.  
Z titulu zákonného zástupce přihlašuji své dítě …………………………………………………. 
r.č………………….. 
na jednodenní výpravu do přírody, kterou pořádá dne 29.12.2012 OSANN, o. s. 
Při návratu: může jít dítě z nádraží Krhanice domů samo – si dítě vyzvednu (napíšu kde) *)  
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 důvody, v případě důležité medikamentace uvedu v příloze způsob použití a předám léčiva 
organizátorovi u odjezdu. 
Telefon na min. jednoho z rodičů – zákonného zástupce:……………………………………………… 

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

Zdrav.pojišťovna dítěte (kartičku předám organizátorovi akce u odjezdu): 
 
Datum: ………………..  
Jméno zákonného zástupce (čitelně)……………………………………….. 
 
Podpis zákonného zástupce:………………………………………………… 
*)nehodící se škrtněte 


