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Velikonoční expedice 

Mikulov 

Termín: 14. – 17. dubna 2022  
Sraz:  ve čtvrtek 14. 4. 2022 v 9:45 hodin před hl. nádražím ČD Brno  
Odjezd:  v 10:09 hodin osobním vlakem směr Hustopeče u Brna (Os 4609) 
Návrat:  v neděli 17. 4. 2022 v 17:22 hodin před hlavní nádraží  

ČD Brno rychlíkem ze Šakvic (R 806 Moravan)    
Cena:  500 Kč (doprava, ubytování, strava)  

Ubytování:  v tělocvičně ZŠ 
Stravování:  na čtvrtek vlastní jídlo a pití s sebou, od pátku plná penze v ceně 
Program:   vycházky do okolí, hry na sportovním hřišti, pletení pomlázky, 

barvení vajíček, návštěva velikonočního jarmarku, vstup na 
vyhlídkovou věž Kozí hrádek, prohlídka zámeckého sklepení  

Vybavení:  batoh nebo krosna, spací pytel, karimatka, pevné boty, tenisky 
(přezůvky do tělocvičny), bunda, mikina, tričko s dlouhým rukávem, 

tričko s krátkým rukávem, čepice, kalhoty, oblečení na spaní 
(pyžamo nebo tepláková souprava), spodní prádlo a 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), pláštěnka, fotokopie průkazky 
zdravotní pojišťovny (kdo ještě neodevzdal) 

Na sraz:  účastníci si vezmou malý batoh s jídlem   

a pitím na první den, krojovou košili, šátek, 
pláštěnku a roušku, ostatní věci budou 
dopraveny samostatně  

Upozornění: oddílový program vylučuje možnost použití 
osobní elektroniky a cenností, proto nemůžou  
být součástí výzbroje účastníků  

 
 Nikola Formanová – Elsa 
            vedoucí akce 
      telefon: 776 376 084 

 

 ________________________________________________________  

Návratka 

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

 

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

 

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

 

zúčastnil/a velikonoční expedice Mikulov ve dnech 14. 4. – 17. 4. 2022. 

 

Datum: Podpis rodiče: 
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