
 

 

Květnový pochod (srub Janštejn) 

(10. – 12. 5. 2019) 

 

Kdy, kde, v kolik? 

Od pátku 10. do neděle 12. dubna 2019.  

 

Odjezd: 

a) Pro ty co pojedou VLAKEM: v pátek v Jihlavě na vlakovém městském nádraží v 15:45 (15:56 nám jede 

vlak).  

b) Pro ty co pojedou NA KOLE: v Brtnici u klubovny v 15:00.  

 

Návrat: 

a) Pro ty co pojedou VLAKEM: v neděli v Jihlavě na městském vlakovém nádraží v 17:07. 

b) Pro ty co pojedou NA KOLE: v neděli v Brtnici ke klubovně okolo 17. hodiny (čas upřesníme). 

 

 

Co s sebou? 

Spacák, karimatka, náhradní oblečení, kroj, oblečení na spaní, šátek, malý ručník a kartáček + pastu na zuby, 

baterku, teplé ponožky, terénní obuv (podle počasí příp. i náhradní), ešus, hrnek a lžíci, minima, pláštěnku, 

KPZ, zápisník a psací potřeby, páteční večeři a lahev s pitím (min 1,5 l).  

Nechte si v batohu volné místo na společné zásoby!  

 

Cyklisté budou mít vše sbaleno v jednom baťohu (poveze se zvlášť) a nechají si u sebe jen malý batůžek či 

brašnu na kole. V ní bude Pláštěnka, teplejší mikina či větrovka, pití, drobná svačina.  

 

Mobily nechte doma! 

Vezměte si drobné kapesné ( 200,- ). 

Spíme ve stanech na louce, v nouzi nejvyšší nás zachrání srub  

 

 

Cena? 

250 Kč 

  



 

 

Přihláška - Květnový pochod 2019 

„KOLO“ 

 

Přihlašuji svou dceru/syna .............………………………………………………………………………………. 

narozenou/narozeného ........................................... na oddílovou výpravu v termínu 10. - 12. května 2019.  

Níže podepsaný(á) prohlašuje, že u mého dítěte jsem dostatečně překontroloval(a) nastavení a seřízení jízdního kola 

a nejsou mi známy žádné závady a nedostatky v cyklistickém vybavení. V neděli si svou dceru/syna  

a) Vyzvednu osobně u klubovny 

b) Půjde domů sám/sama 

 

V …………………………… dne ……………………………  Podpis ....................................................... 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přihláška - Květnový pochod 2019 

„VLAK“ 

 

Přihlašuji svou dceru/syna .............………………………………………………………………………………. 

narozenou/narozeného ........................................... na oddílovou výpravu v termínu 10. - 12. května 2019.  

V neděli si svou dceru/ syna  

a) Vyzvednu osobně na městském vlakovém nádraží 

b) Pojede s .............................................................. 

c) Pojede autobusem v 18:00 

 

V …………………………… dne ……………………………  Podpis ....................................................... 

 


