
ČTU - T.K. KAMZÍCI Brno, http://kamzici.ctujm.cz , tk.kamzici.brno@seznam.cz 

 

Přespání v divočině lesů Oslavky 
 

Termín:  23. 6. – 24. 6. 2018 

 

Sraz:   v sobotu v 8:20 ve vestibulu Hlavního nádraží. 

Návrat: v neděli v 18:10 na Hlavní nádraží vlakem Os 4815 

 

Návratky do středy 20. 6. návratkou na schůzce, emailem či SMSkou. Peníze odevzdávejte na srazu. 

Cena:   240,- Kč 

 

Ubytování: Na přespání využijeme trampský srub, nebo pod svým přístřeškem kdo bude mít zájem. 

Stravování: Společně stravování od sobotní večeře. Takže jídla oběd a 2x svačina mějte s sebou z domu. 

 

Program: Cestování s batožinou po krásné přírodě, údolím Oslavky. Překonávání sebe sama. Návštěva 

výstavy Bible Kralické, opékání buřtů, drobné hry. Možná jeden strašidelný příběh. 

 

Výstroj:  Velký batoh nebo krosna, spací pytel, karimatka, celta (kdo má). Na sebe turistické boty a 

oblečení odpovídající počasí. Kšiltovku, repelent, opalovací krém. Náhradní tričko, ponožky, 

spodní prádlo, mikinu na noc, druhé boty – sandály. Zápisník a tužka, šátek a uzlák, pláštěnka či 

pončo, svítilna, nůž, KPZ, 2 láhve s pitím (3 litry) ne méně! 

 

Poznámka:  V batohu si nechejte kousek místa na erární vybavení, třeba na bochník chleba. Veškerou 

batožinu budeme nosit celý den na zádech, takže si sbalte opravdu jen to nejnutnější, ať zbytečně 

netaháte na zádech třeba kartičky či knížku.  
 

Závazné přihlášení je nutné učinit návratkou, e-mailem či SMS do středy 20. 6. 2018. 

 

Více info:   

Marek „Moris“ Vach – 604 804 464, tk.kamzici.brno@seznam.cz  http://kamzici.ctujm.cz 
 

Návratka – Přespání v divočině lesů Oslavky (23. 6. – 24. 6. 2018) 

 
 

Souhlasím, aby se ..........................................................................................přezdívkou........................................................ 

 

bydlištěm .................................................................................................................................................................................. 

 

rodným číslem ............................................................ telefonem na rodiče............................................................................ 

 

zúčastnil/a akce Přespání v divočině lesů Oslavky. 

 

Svým podpisem též stvrzuji, že své dítě nevybavím na žádnou akci (výlet či schůzku) zbytečnou elektronikou a cennostmi 

(mobilní telefon, mp3 přehrávač, fotoaparát, prsteny, řetízky, větší než doporučený obnos peněz apod.).  

Oddíl ČTU - T.K. KAMZÍCI Brno za tyto předměty nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost. 

 

 23. 6. 2018, Brno                          Podpis rodiče …................................. 

http://kamzici.ctujm.cz/2015/09/28/podzimni-prazdniny-v-novem-meste-2/
mailto:tk.kamzici.brno@seznam.cz

