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Jak asi vidíš, p�řebuji tvojí pomoc ! Rozhodl 

jsem se být prvním na vrcholu té hory, co čouhá 

za mnou a ty mi v tom můžeš hodně dopomoct. 

Vyrážím na lehko. O výbavě a trase rozhodneš ty !

Ahoj člověče, jak je ?

Tak co ? Pomůžeš ?  
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Zelená košile a šátek, minima, náhradní spodní prádlo a teplé 

ponožky v dostatečném množství , šátek na krk, čepice, rukavice, 

zimní bunda, zateplené kalh�y, funkční prádlo, oblečení na 

spaní , 2x triko s krátkým rukávem, 2x triko s dlouhým rukávem, 

svetr, mikina, tepláková souprava (nebo nějaká její obdoba), pevná 

obuv, přezůvky, vak na špinavé prádlo, 1 x ručník, kapesníky, malý 

batůžek, spacák, karimatka, hygienické p�řeby (mýdlo, šampon , 

ka�áček + pasta),  baterka a náhradní baterie, KPZ, kapesné 

200Kč., zavírací nůž, láhev na vodu nebo termoska, hrníček, 

lžička, ešus! 

S SEBOU:

Účastníky expedice dopravte na : 

49°27'279. 58"N, 16°3'6.668"E

Začínáme obědem 8. 3. v 13:00

Končíme obědem 14. 3. v 13:00

Telefon na expedici: 608 081 353 (Jakub Jansa)

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE:
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MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že můj syn/dcera ………………………..………………………………….............................,   

dat. narození……………………….........., bydlištěm..................................... nepřišel/nepřišla v posledních 

třech týdnech před odjezdem na Zimní expedici (v termínu 8. 3. - 14. 3. 2020) do styku se zdrojem nakažlivé 

choroby, ani mu/jí nebyla lékařem či hygienikem uložena karanténní opatření. A jsem si vědom/a trestní 

odpovědnosti při nepravdivosti tohoto prohlášení.

podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………….............................

NA ZADNÍ STRANU UVEĎTE AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 
VAŠEHO DÍTĚTE.

LÉKY PŘEDEJTE ZDRAVOTNÍKOVI!
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