
Zvadlo 
 

„RFTS“ - republikové finále  
Tábornické stezky (Setonova závodu) 

  

S naší reprezentací jede za vedoucí Víťa,  
po dobu akce tedy mobil 606 745 697. 

 

Kdy ? od pátku do neděle 21. – 23.9.2007 
Kde ? Stráž pod Ralskem 
Sraz : v pátek v 15:45 na konečné tramvaje, odjezd 

do Lužánek, odkud se jede společným busem. 
Návrat : cca 16:00 Lužánky, pak příjezd až na konečnou  

(doba návratu se neví přesně, záleží na nedělním 
programu cestou, pošleme upřesnění SMS) 

Doprava : autobusem společně s kompletní reprezentací Brna  
Ubytování : ve škole - ve třídách na zemi - karimatku a spacák ! 
Jídlo : ve školní jídelně, páteční jídlo na cestu svoje, večeře by 

už měla být na místě, ale bude to pozdě večer  
Poplatek : 300 Kč: z toho 150 platí Severka - 150 Kč donést, díky 

S sebou :  
(dobře sbaleno  
            v batohu) 

spacák, karimatka, jídlo na pátek, přezutí do školy, 
baterka, láhev na pití, batůžek na trasu závodu,  
oblečení a obutí na závod, uzlák, navlečenou jehlu+nit, 
vhodné tábornické a raději už i teplejší oblečení,  
plavky a ručník (možná se půjde do bazénu),  
hygiena, ručník, KPZ, šátek, tužka, zábavu - karty...  
ostatní jako obvykle na výpravu…  

Nahoře, po ruce či 
ve „žracáku“ : 

oddílová zdravotní dokumentace (kdo má u nás, 
vezmeme s sebou), BEZINFEKČNOST !!! pláštěnka, 
jídlo a pití na cestu do busu, zábavu do busu (karty a 
podobně), 2 jízdenky na MHD, pár peněz 

Na cestu : oddílové tričko klasické šedé, košili, šátek  
Nebrat : mobilní telefony, walkmany, videohry, … !!! 
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POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 

 

 
 
Jméno a příjmení dítěte:    ……………………………………………….. 
 
Bydliště:   ……………………………………………….. 

 
 

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti, které 
je v mé péči, karanténní ani zvýšený zdravotnický dozor a že mi též není známo, 
že by v posledních 14 kalendářních dnech přišlo dítě do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé 
prohlášení bylo nepravdivé. 
 
 
 
 
V Brně 21.9.2007    podpis rodičů 
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