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Podzimní expedice 

Kroměříž 

Termín: 27. – 31. října 2021  
Sraz:  ve středu 27. 10. 2021 v 9:00 hodin vpravo za hlavním vchodem 

hlavního nádraží ČD Brno  
Odjezd:  v 9:28 hodin vlakem směr Staré město u Uh. Hrad. (Sp 1763) 
Návrat:  v neděli 31. 10. 2021 v 17:24 hodin před hlavní nádraží ČD  
 Brno vlakem z Hulína (R 806 Moravan)    
Cena:  600 Kč (doprava, ubytování, strava, vstupné)  
Ubytování:  v pionýrské klubovně  
Stravování:  na středu vlastní jídlo a pití s sebou, od čtvrtka plná penze v ceně 

Program:   vycházky po Kroměříži, hry ve městě a na hřištích, prohlídka 
podzámecké zahrady, minizoo a dalších památek, plnění oddílových 
stezek, společenské hry v klubovně 

Vybavení:  batoh nebo krosna, spací pytel, karimatka, pevné boty + náhradní, 

přezůvky, bunda, mikina, svetr, tričko s dlouhým rukávem, čepice, 
kalhoty, oblečení na spaní (pyžamo nebo tepláková souprava), 
spodní prádlo a teplé ponožky + náhradní, ručník, hygiena 
(kartáček a pasta na zuby, hřeben), plátěné kapesníky, ešus a lžíce, 
láhev na pití, zápisník, tužka, svítilna, uzlák, kapesní nůž (kdo má), 
fotokopie průkazky zdravotní pojišťovny (kdo ještě neodevzdal), 

reflexní svinovací pásek, náhradní rouška 

Na sraz:  krojová košile, šátek, malý batoh s jídlem, pitím, pláštěnkou a 
rouškou na cestu, ostatní věci budou dopraveny samostatně  

Upozornění: oddílový program vylučuje možnost použití osobní elektroniky a 
cenností, proto nemůžou být součástí výzbroje účastníků, případné 
kapesné je možné uschovat u vedoucího  

 

 
 Nikola Formanová – Elsa 

 vedoucí výpravy 
       telefon: 776 376 084 
 ________________________________________________________  

Návratka 

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

 

bydliště  ........................................................  PSČ  ......................  

 

rodné číslo  .................................  telefon  ......................................  

 

zúčastnil/a expedice Kroměříž ve dnech 27. 10. – 31. 10. 2021. 

 

Datum: Podpis rodiče: 
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