
 

Prázdninový vandr 2020 

(29. 6. - 3. 7. 2020) 

Kam?  

Letos nás čekají malebná údolí řek Oslavy a Jihlavy. Projdeme staré zříceniny i trampské osady, 

pokocháme se nádhernými vyhlídkami, navštívíme muzeum RAF v Ivančicích, Mohelenskou 

hadcovou step a rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.  

Stručný plán cesty (dle počasí a nálady se může měnit) 

 Pondělí: Náměšť nad Oslavou - zřícenina Kraví Hora, 16 km 

 Úterý: Kraví Hora - Ivančice, 17 km 

 Středa: Ivančice - veřejné táb. Mohelno, 19 km (muzeum RAF) 

 Čtvrtek: veřejné táb. Mohelno - Hrotovice, 20 km (Mohelenská hadcová step) 

 Pátek: Hrotovice - Dolní Vilémovice - Třebíč - Brtnice, šetříme tlapky, jedeme busem  

(rodný dům Jana Kubiše) 

Sraz? 

V pondělí 29. 6. na městském vlakovém 

nádraží v Jihlavě v 8:00 (8:14 jede vlak). 

 

Návrat? 

V pátek 3. 6. v 17:06 do Brtnice. 

 

Cena? 

600 Kč 

 

Co s sebou? 

Standartní vybavení na vandr (karimatka, spacák, celta, provaz, baterka, pláštěnka, ešák, dobré 

boty...), jídlo na pondělí (ze společných zásob budeme vařit až večeři), 2 PETky na vodu, kartička 

pojišťovny, kačky na útratu, toaleťák, kartáček na zuby + pasta!!! Bude-li v dané době stále 

potřeba, tak roušku/y. 

  



 

Přihláška na Prázdninový vandr 2020 - Údolí Oslavy a Jihlavy 

 

Přihlašuji svého syna/dceru ……………………………………………………………. 

narozeného/narozenou ………………………………………………………………… 

na prázdninový vandr v termínu 29. 6. - 3. 7. 2020. 

 
v pátek 3. 7. 2020 si dítě 

• osobně vyzvednu na zastávce v Brtnici 

• vyzvedne příbuzný/ známý ……………………………………….(jméno) 

 půjde domů samo 

 jiná možnost: .......................................................................... 

 

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

 

Vzhledem k délce výpravy a relativní náročnosti prosíme i o vyplnění prohlášení o 

zdravotním stavu dítěte. Děkujeme! 

 

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

Místopřísežné prohlášení 

Prohlašuji, že můj syn/ dcera ………………………..………………………………….., dat. 

narození……………………….. nepřišel/nepřišla v posledních třech týdnech před 

odjezdem na výpravu (v termínu 29. 6. - 3. 7. 2020) do styku se zdrojem nakažlivé 

choroby, ani mu/jí nebyla lékařem či hygienikem uložena karanténní opatření. Zároveň 

prohlašuji, že mé dítě nemá aktuálně žádné zdravotní problémy, které by mu 

znemožňovaly se účastnit pěšího putování. A jsem si vědom/a trestní odpovědnosti při 

nepravdivosti tohoto prohlášení.  

 

 

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


