
Informace k zájezdu Větrníku do Prahy ve dnech 18. – 19. května 2017 

(účinkování na „Čakovickém festivalu sborového zpěvu“ v Praze) 

Sraz účastníků v hudebně ve škole v Lošticích: čtvrtek 18. prosince v 7.45. Proběhne informační schůzka před cestou a zkouška 

Cesta: 

z Loštic – náměstí do Moravičan: 10.40 (10. 49 v Moravičanech) 

Z Moravičan do Zábřeha: 10. 54 (11.07 v Zábřehu) 

Ze Zábřeha do Prahy: 11.43  

 

Příjezd do Prahy: 13.39, odjezd do ubytovacího zařízení na Loretánském náměstí (U kapucínů). Odtamtud přesun MHD na 

Masarykovo nádraží a osobní vlak do Prahy – Čakovic (odjezd vlaku v 16.17, příjezd do Čakovic v 16.42). V 17.00 příchod do 

Čakovického zámku, příprava na vystoupení, zkouška. Koncert, kterého se podle plánu účastní čtyři sbory, bude trvat maximálně  

90 minut. Po koncertě by mělo být připraveno pro účinkující občerstvení, ve večerních hodinách se přesuneme zpět do ubytovacího 

zařízení. Tam budeme mít ráno zajištěnu bohatou snídani v ceně 60 Kč (po předchozích zkušenostech Vás můžeme ujistit, že jídlo 

vystačí i na svačinu). V pátek plánujeme procházku pro Hradčanech a návštěvu Lorety a Muzea hraček ve Starém purkrabství. 

Odjezd z Prahy rychlíkem Vsacan v 15.22, příjezd do Mohelnice v pátek 19. května v 17.28. Zde si děti vyzvednete. 

S sebou:  250 Kč – vybereme od dětí ve vlaku (snídaně a lístky na MHD, vstupy), oblečení na cestu včetně sborového vínového 

trička a sborové mikiny na sebe, děti v nich budou cestovat a my je snadno rozpoznáme; pohodlná obuv na chození po Praze, 

bunda dle počasí, deštník, pokrývka hlavy, plátěná sborová taška, oblečení na noc, hygienické potřeby, průkazka zdravotního 

pojištění, doklad s podobenkou kvůli polovičnímu jízdnému v Praze (skautská průkazka apod.), jídlo na čtvrtek – velká (obědová) 

svačina, večer by mělo zajištěno občerstvení po koncertě, v pátek je zajištěna snídaně a bageta na oběd. Další jídlo a pití dle potřeby 

s sebou, případně kapesné na jídlo a pití dle Vašeho uvážení.  

Sborové oblečení a obuv na vystoupení: děvčata bílá trička, červené šaty, tělové punčocháče, černé střevíce nebo černá obuv. 

Kluci – bílá košile, tmavé (černé nebo tmavě šedé) kalhoty, černé botky. Obuv bez barevných doplňků!!! Vše si děti ponesou 

v batohu na zádech (tedy žádné kufry!!), proto je třeba zavazadlo nabalit s rozvahou. Cestu a ubytování hradíme jako vždy 

z finančních prostředků Větrník, z. s.  

Jak je na akcích sboru zvykem, děti jsou povinny poslouchat pokyny vedoucích zájezdu (Svatava Šimková, Hana Vyjídáčková) a 

reprezentovat kultivovaným chováním svoji rodinu, školu i město. 

V nutném případě volejte na číslo: 737 561 485 (Svatava Šimková) nebo 776 837 345 (Hana Vyjídáčková). 

Upozornění: 

- Je třeba, aby zákonný zástupce napsal předem dítěti omluvenku do omluvného listu v žákovské knížce. 

- Ústřižek s potvrzením o účasti je nutno odevzdat v pondělí 15. 5. na zkoušce, a to kvůli zakoupení jízdenky 

pro přesný počet lidí. 

Sledujte naše stránky www.dpsvetrnik.cz, kde budou průběžně zveřejňovány informace o dalších akcích sboru. Jsme 

také na facebooku.  

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

Potvrzení 
 

Byli jsme informováni o zájezdu DPS Větrník do Prahy ve dnech 18 – 19. 5. 2017 a potvrzujeme účast našeho dítěte  
 
(jméno, příjmení hůlkovým písmem)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontakt na zákonného zástupce (číslo mobilu): 
 
V Lošticích dne……………………………………      ………………………………………………. 
             podpis zákonného zástupce 

http://www.dpsvetrnik.cz/

