
BECHYNĚ – INFORMACE 

 

Vážení rodiče, 

posílám informace na třídenní tvořivý pobyt v Bechyni, malém městečku, které svou historií i přírodním 

prostředím poskytuje vhodné podmínky pro naše aktivity, v areálu ZUŠ. Čtěte prosím pozorně, dítě 

bez věcí má velké komplikace. 

 NÁPLŇ VÝLETU: tvořivé aktivity – poznávání místa a jeho génia loci, tvořivé aktivity 

literárně slohové, výtvarné včetně dějin umění, dramatické, ale i mírně sportovní a turistické.  

Termín uskutečnění: 10. - 12. 9. 2020 

Podmínky:   

 SRAZ: v 9.10 hod. Hlavní nádraží naproti Tiger, (odjezd vlaku v 9.31) NUTNÉ 

ROUŠKY 

 UBYTOVÁNÍ – levné nenáročné ubytování v areálu ZŠ, NUTNO MÍT DEKU a 

prostěradlo NEBO SPACÁK a případně prostěradlo. 

 STRAVOVÁNÍ – Na čtvrtek si děti vezmou oběd, který sníme PO PŘÍJEZDU (rozumné 

množství jídla – nikoli různých pochutin, jejichž kombinace může způsobit nevolnost a pokazit pobyt 

všem). Potraviny musí být zabaleny tak, aby je děti mohly držet v ubrousku, sáčku… 

Zdůrazněte prosím dětem, že obzvlášť v současných podmínkách nebudeme z hygienických důvodů 

jíst ve vlaku. Naprosto nepřijatelné je sdílení potravin – ukusování ze společného jídla, pití z jedné 

láhve. Zcela vyloučené je nabírání bonbónů, chipsů… z jednoho sáčku kdykoli – nejen ve vlaku 

nemytýma rukama.  

Stravování začne večeří. Na pátek zajistíme oběd a večeři, na sobotu oběd, snídaně budeme řešit tak, 

aby děti byly najedené, ale abychom se zbytečně nezdržovali vracením do města a čas maximálně využili 

pro tvořivé aktivity.  

 S SEBOU:  

NUTNÝ je HRNEK NEBO KELÍMEK NA PITÍ, budeme mít možnost uvařit si čaj, CUKR, pokud 

jsou děti zvyklé sladit, LŽIČKU, KAPESNÍ NŮŽ, který budou využívat výhradně na přípravu 

snídaně. 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI, tiskopis děti dostanou, náhradní roušku. 

  léky, pokud je děti užívají, podepsané předají M. Čermákové – zdravotník 

  oblečení na 3 dny, včetně oblečení na teplejší i CHLADNĚJŠÍ dny a do 

DEŠTIVÉHO počasí – přecházet mezi ubytovnou, areálem ZUŠ a restaurací budeme určitě.  
(prosím oblečení i kosmetiku v úměrném množství – jedeme pouze na 3 dny!!! Každý musí být 

schopen se svým zavazadlem cestovat, nepůjdeme nikde daleko.) 

  oblečení na spaní (případně i teplejší),  

  pohodlnou sportovní obuv, plážové pantofle do ubytovny a sprchy 

  hygienické potřeby, ručník, případně opalovací krém, sluneční brýle 

  penál s kreslicími a psacími potřebami – pastelky, fixy, podložku na psaní a kreslení 

– pokud to počasí jen trochu dovolí, budou všechny aktivity probíhat venku, papíry s podložkou nebo 

blok raději bez linek 

  kapesné do 200 Kč, raději v drobném (děti je nemusejí utratit) – např. na pití,  

cukrárna, toalety... 

  PET láhev od pití nevyhodí, využijeme ji, starý časopis nebo několik reklamních 

letáků. (papíry, které můžeme zničit a vyhodit) 

 

 NÁVRAT: 16.27 na Hlavní nádraží  


