
Pojeďte s námi za krásami Písecka. Již tradičně pořádá SpB v době podzimních prázdnin akci pro 
všechny děti od 1.třídy ZŠ do 18 let. Pokud máte zájem s námi vyrazit i letos, neváhejte, nahlaste účast 
Vašeho dítěte (případně i účast jeho kamarádů) co nejdříve. Počet míst je omezen a my i císař pán na 
nikoho nečekají  

• Kdy: úterý odpoledne  25.10. až neděle 30.10.2016 (podzimní prázdniny) 

• Kde: chata Živec, V Živci 440, 397 01 Písek (ubytování: www.zivec.cz) 

• Cena: 2 550,- Kč (zahrnuta je cesta tam i zpět, plná penze, pitný režim, ubytování, pojištění dětí) 

• Povinné kapesné: 300,- Kč (vstupy do hradů a zámků, popř. při nepřízni počasí plavecký bazén, 
apod. bude vyúčtováno a zbytek  případně vrácen.) 

• Platba: za účast dítěte zaplaťte do 14.10.2016  na účet Spolku přátel Bezdružic. 

 Jako var. symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR (např. 14051999)  

č. účtu 107-9309080257 / 0100 

KB, Štefanikova 267/22, Praha 5, Spolek přátel Bezdružic 

• Přihlášení: účast dítěte nahlaste co nejdříve, nejpozději do 14.10.2016, vyplňte přihlášku a 
zašlete na adresu SpB popřípadě doneste k odjezdu.  
Účast dítěte, v případě volné kapacity,  je také možné nahlásit ještě po termínu 14.10.2016 na uvedená 
telefonní čísla (možno i SMS nebo e-mailem). Uveďte jméno, adresu a rodné číslo dítěte (rodné číslo je 
potřeba k pojištění dítěte).  

• Odjezd: v úterý 25.10.2016 odpoledne cca 16-18hod (bude upřesněno přihlášeným 
účastníkům) Úterní večeři všichni s sebou, začínáme ve středu snídaní.  

• Příjezd: v neděli 30.10.2016 v odpoledních hodinách do Prahy (bude upřesněno přihlášeným 
účastníkům) 
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Při špatném počasí nebo odpočinek po výletě máme k dispozici společenskou místnost, 
kde budeme hrát různé hry, jak je naším zvykem, a určitě se i dovíme spoustu zajímavého 
o Švejkovi a jeho budějovická anabáze kde se hlavní hrdina románu vydá pěšky z Tábora 
do Českých Budějovic, přičemž jeho putování skončí nakonec právě v Písku. 
 

PŘIHLÁŠENÍ a DOTAZY:  
Filip Bouma: 723 508  333 (fbouma@csob.cz) 
Ondřej Waldheger: 723 698 383 po 18hod (wallybuk@gmail.com) 

Materiály a informace také na našich webových stránkách 
www.spolek.eu 
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• Co si prázdniny užít trochu sportovněji? Pro ty, které pěší procházky nebaví, 
nabízíme možnost cyklovýletů (vlastní kolo s sebou). Výlety na kolech budou 
dobrovolné a cesty vybírány dle sil dětí. 

• K odjezdu přineste v označené obálce vyplněnou přihlášku (musí být však dítě již 
nahlášeno a zaplaceno. Pokud byla přihláška zaslaná poštou, již nemusíte nosit originál k 
odjezdu), bezinfekčnost (obdrží přihlášení nebo je ke stažení na webovkách), kartičku 
pojištěnce (může být kopie), případné potvrzení o technickém stavu kola a když jste 
domluveni, tak i peníze za pobyt. 

• Prosíme o prostudování doporučeného seznamu věcí (obdrží přihlášení nebo je na webu 
spolku) a před odjezdem zkontrolovat technický stav, seřízení kola a povinnou výbavu kola! 
HELMU na kolo!!! Kolo není pojištěno! 

• a kam se pojedeme podívat? Rádi bychom navštívili všechny zajímavosti, které písecko 
nabízí , jako je samotné město Písek, Putim, Protivín, rozhledna Jarník, Zvíkov pohádková 
kovárna Selibov další. 
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