
Výlet 6.B 

Termín:  1. – 2. 6. 2016 

Místo: Brno, Blanko (Moravský kras)  

Předpokládaná cena :  1000 Kč (zálohu 500 Kč pokud možno uhraďte do konce dubna, 

zbytek v průběhu měsíce května)  

 

Program: 

1. den  

6:30  Sraz na nádraží Ostrava - Svinov 

6:51 Odjezd ze stanice Ostrava Svinov rychlíkem do Brna 

 Brno -  návštěva Vida centra, procházka na hrad Špilberk, rozchod na Náměstí Svobody  

- mezi 17 - 18 hodinou přesun vlakem do Blanska (zamluveno ubytování ve zdejším 

DDM, nutné vzít s sebou spacák a karimatku) 

2. den  

 z ubytování přesun do areálu Moravského krasu (autobus) 

 návštěva Moravského krasu (Punkevní jeskyně, vláček, lanovka, zajištěn oběd v zařízení 

Chata Macocha – vepřová svíčková ) 

 v odpoledních hodinách návrat do Blanska (autobus), z Blanska návrat 

do Ostravy Svinova (vlak Blansko – Brno, poté rychlík Brno – Ostrava Svinov)  

 předpokládaný návrat cca okolo 19 – 20 hodiny na nádraží Ostrava Svinov  

Co si vzít s sebou: 

 dobrou náladu a úsměv na tváři   

 spacák, karimatka, pevná obuv, sportovní oděv (teplou mikinu do jeskyní) 

 jídlo + pití na cca 2 dny (2. den zajištěn oběd, v případě nutnosti je možnost 

dokoupit potraviny v Brně či v Blansku) 

 průkaz s fotkou prokazující věk dítěte (pas, odiska) – žádný jiný doklad není 

akceptován (nutné pro uplatnění slevy na vlak a MHD). V případě, že se dítě 

neprokáže alespoň jedním z těchto dokladů, hradí jízdné v plné výši!!! Pokud 

nevlastní dítě ani jeden z těchto dokladů, je nutné vyřídit na ČD průkaz na slevu 

– stojí cca 50 Kč, vyřídí se na počkání – k vyřízení nutné foto dítěte a rodný list 

dítěte  

 kapesné (dle uvážení rodičů), léky, které pravidelně dítě užívá 

Kontakt: alena.ulichova@zsrovniny.cz, tel. + 420 721 185 103 (cca 7-15 h, po dobu výletu 

nepřetržitě) 

 

(zde odstřihnout) 

Můj syn/dcera* …………………………………………………………………. se výletu zúčastní/nezúčastní*.  

                (jméno žáka) 

 

Souhlasím s tím, že začátek a konec výletu je stanoven v místě nádraží Ostrava Svinov. Dále připojuji 

souhlas s tím, že moje dítě bude mít rozchod v místě Náměstí Svobody, Brno.  

 

___________________________________ _______   ____________________________________ 

(jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce)          Podpis rodiče/zákonného zástupce 

 

*nehodící se škrtněte  

mailto:alena.ulichova@zsrovniny.cz

