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Prázdniny letos utekly nějak podezřele rychle, chtělo by se vrátit na začátek července
a užít si je znovu. Protože to ale nedokážu nejen já, ale nikdo z Kajek, jsou zde konečně
pokyny k táboru na Slovensku, kterými prázdniny vrcholí. Snad ani jejich rozeslání na
poslední chvíli nezhatí úspěch akce kombinující chození po horách a plutí na vodě…
O akci projevili kdysi v červnu zájem Kačka N., Adam J., Anička Ve., Pavla Z., Anežka,
Linda a Berenika. Informace rozesílám i dalším starším Kajkám, kdyby se jim náhodou
změnil program a chtěly jet. Všechny prosím o vyjádření k účasti co nejdříve, nejlépe
obratem.

Základní informace

Tábor proběhne od soboty 24. srpna do neděle 1. září 2019 v kempu v Nemecké, na
břehu Hronu, mezi Banskou Bystricí a Breznem. Z kempu se budeme vydávat na jednodenní
výpravy do okolí, plánujeme i dvoudenní cestu po Nízkých Tatrách ve východní části, kde
jsme ještě nikdy nebyli, a dva dny plavby na kanoích po řece Hronu. Nelze vyloučit ani
návštěvu akvaparku v Banské Bystrici. První, ale malý výlet nás čeká již v neděli po příjezdu.

Odjezd

Sraz účastníků je v sobotu 24. srpna ve 20:30 hodin na nádraží v Hostivici. Na srazu
účastníci odevzdávají zdravotnickou dokumentaci (vyplněné prohlášení o zdravotním stavu
z tohoto KK, případně užívané léky). Každý si s sebou vezme jídlo na cestu a první den,
společně začínáme vařit od nedělní večeře. Na srazu si rozdělíme stany, a protože nikde
nepůjdeme daleko, není třeba je balit pevně k batohu.
Z Prahy pojedeme nočním vlakem v lehátkovém voze (šest míst v kupé), na spaní
budeme mít necelých osm hodin (nutno odečíst propovídaný čas, který pak bude chybět).
Přestupujeme na autobus v Ružomberku a pak v Banské Bystrici (přímý autobus, který jsem
sliboval před prázdninami, je zrušen; dalo by se přestupovat i v Žilině, ale to bychom se málo
vyspali).
Pozor: pokud by nebylo možné koupit lehátka v plánovaném nočním vlaku, pojedeme
jiným a změnu srazu v Hostivici oznámíme přihlášeným.

Návrat

Vrátíme se v neděli 1. září v 7:27 hodin na hostivické nádraží. V případě většího
zpoždění nočního vlaku, že bychom nestihli přestup v Praze, bychom dali rodičům vědět
a dojeli domů později.

Přihlášení a zaplacení účastnického poplatku

Očekávám od všech účastníků potvrzení účasti osobně, mailem, SMSkou nebo
jakýmkoliv jiným způsobem nejlépe obratem. S tím, kdo se neozve, nemohu počítat!
Účastnický poplatek činí 4 500 Kč. Uvítám zaplacení v předstihu, pokud to nepůjde
jinak, pak nejpozději na srazu.

Další informace
Vařit budeme pouze čaj ke snídani (bude-li o něj zájem) a teplé večeře, přes den si
budeme připravovat jídlo s sebou na cesty. Vařit budou postupně všichni, u nichž lze
důvodně předpokládat, že vyrobí cosi poživatelného. Před cestou domů nás čeká tradiční
večeře v restauraci v Žilině.
Cestovní pojištění pro všechny účastníky zajišťujeme hromadně.

Vybavení

Doporučujeme standardní vybavení jako na víkendovky, přizpůsobené delšímu trvání
akce. Balte do velkého batohu, na kufry zapomeňte.

Povinné vybavení
•
•
•
•

platný cestovní pas nebo občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
očkovací průkaz (alespoň v kopii)
bezinfekčnost – prohlášení o zdravotním stavu dítěte (součást tohoto KK, odevzdává se
na srazu; účastníci starší 18 let podepisují sami)
starší 15 let studentský průkaz (ISIC apod.), pokud mají

Potřebné vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přiměřeně oblečení pro různé počasí
oblečení a obutí na vodu (budeme mít barely)
spací pytel, karimatka
ešus, lžíce, hrnek
velká láhev na pití (nejlépe PET 2 l)
malý batoh na výpravy, pláštěnka (!)
pořádné výletní boty
hygienické potřeby, plavky, baterka a podobné běžné věci
drobné kapesné (slovenská eura) na vlastní útratu
Budete-li cokoliv dalšího potřebovat vědět, ozvěte se co nejdřív Jirkovi
na známý mobil nebo na mail jirka@kajky.cz.

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE.
25. ročník – 291. číslo.
Vychází elektronicky 18. srpna 2019.
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka.
Kdo první objeví v Kajčím křiku nějakou chybu, získává samolepku.
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik
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PROHLÁŠENÍ
o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji, že dítěti ……………………….…………………… narozenému ………………
bytem …………………………………………………………………………………………………
ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Též mi není
známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dítě je schopné zúčastnit se kajčího tábora na Slovensku (Nízké Tatry, Hron) od
24. srpna do 1. září 2019.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení
bylo nepravdivé.
Další informace a záznamy od rodičů, které považují za důležité a nejsou součástí jiné
dokumentace (přehled aktuálně užívaných léků apod.):

V Hostivici, 24. srpna 2019

Podpis rodiče:
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