
Pojeďte s námi za krásami Písecka. Již tradičně pořádá SpB v době podzimních prázdnin akci pro 
všechny děti od 1.třídy ZŠ do 18 let. Pokud máte zájem s námi vyrazit i letos, neváhejte, nahlaste účast 
Vašeho dítěte (případně i účast jeho kamarádů) co nejdříve. Počet míst je omezen a my i císař pán na 
nikoho nečekají  

• Kdy: úterý odpoledne  25.10. až neděle 30.10.2016 (podzimní prázdniny) 

• Kde: chata Živec, V Živci 440, 397 01 Písek (ubytování: www.zivec.cz) 

• Cena: 2 550,- Kč (zahrnuta je cesta tam i zpět, plná penze, pitný režim, ubytování, pojištění dětí) 

• Povinné kapesné: 300,- Kč (vstupy do hradů a zámků, popř. při nepřízni počasí plavecký bazén, 
apod. bude vyúčtováno a zbytek  případně vrácen.) 

• Platba: za účast dítěte zaplaťte do 14.10.2016  na účet Spolku přátel Bezdružic. 

 Jako var. symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR (např. 14051999)  

č. účtu 107-9309080257 / 0100 
KB, Štefanikova 267/22, Praha 5, Spolek přátel Bezdružic 

• Přihlášení: účast dítěte nahlaste co nejdříve, nejpozději do 14.10.2016, vyplňte přihlášku a 
zašlete na adresu SpB popřípadě doneste k odjezdu.  
Účast dítěte, v případě volné kapacity,  je také možné nahlásit ještě po termínu 14.10.2016 na uvedená 
telefonní čísla (možno i SMS nebo e-mailem). Uveďte jméno, adresu a rodné číslo dítěte (rodné číslo je 
potřeba k pojištění dítěte).  

• Odjezd: v úterý 25.10.2016 odpoledne cca 16-18hod (bude upřesněno přihlášeným 
účastníkům) Úterní večeři všichni s sebou, začínáme ve středu snídaní.  

• Příjezd: v neděli 30.10.2016 v odpoledních hodinách do Prahy (bude upřesněno přihlášeným 
účastníkům) 
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Otočte pro bližší info  

SPOLEK PŘÁTEL BEZDRUŽIC  
www.spolek.eu  

Veškeré info a dokumenty ke stažení na našich 
webových stránkách www.spolek.eu  

PODZIMNÍ 
CYKLOPRÁZDNINY

U MÁCHOVA JEZERA

25.-29.10.2017

Pojeďte si s námi užít pár dní sportu, 
her a krásné přírody!

Jako každý rok pořádá již tradičně Spolek přátel Bezdružic 
cyklovýlet v období podzimních prázdnin. Akce je určena 
pro všechny děti ve věku od 6 do 18 let. Náplní jsou ne-
jen výlety na kole přiměřené věku a dovednostem dětí, ale 
také hry venku i vevnitř a objevování krás v okolí Máchova 
jezera.

KDY:  středa odpoledne 25.10. - neděle odpoledne 29.10. (podzimní prázdniny ZŠ a SŠ; čas  
  odjezdu a příjezdu bude upřesněn přihlášeným)
KDE:   Penzion Skalka, Doksy 277, 47201 (http://www.pension-skalka.cz)
CENA:  2550,- (v ceně je zahrnuta cesta tam i zpět, ubytování, plná penze, pitný režim, pojiště 
  ní, ceny)
KAPESNÉ:  300,- (vstupy do hradů, zámků, případně do bazénu, apod; bude vyúčtováno a zbytek  
  vrácen)
PŘIHLÁŠKA:  Pokud máte zájem strávit letošní podzimní prázdniny s námi, nahlašte, prosím, co   
  nejdříve, nejpozději však 10.10.2017, účast Vašeho dítěte na jeden z kontaktů   
  poskytnutý níže. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu SpB, případně doneste v den  
  odjezdu.V případě volné kapacity bude možnost nahlásit účast dítěte i po 10.10.2017.  
  Pro informaci volejte na uvedená telefonní čísla.

PLATBA:  Uvedenou částku posílejte, prosím, do 10.10.2017 na účet Spolku přátel    
  Bezdružic.Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu   
  DDMMRRRR (např. 14011999).

Č. ÚČTU:  107-9309080257/0100

CO VŠECHNO ZAŽIJEME? 
Rádi bychom na kole vyjeli po okolí Máchova jezera, podívali se na místní hrady a zámky (Bezděz, 
Houska, Sloup v Čechách), navštívili muzeum Čtyřlístku, případně se vykoupali v Aquaparku v České 
Lípě. Po večerech budou pro děti připraveny různé společenské hry.

KONTAKTY: Adéla Veselá, adela.vesela@gmail.com, 724835326  
   Johana Přibíková, JohanaPribikova@seznam.cz, 776151146


