
 

Výzva všem občanům! 
 

Vrchní policejní rada Vacátko se hlásí do služby  

ve staronovém rajonu Hvožďany u Bechyně. Místní policejní 

stanice trpí již delší dobu nedostatkem komisařů a četníků. To 

se pochopitelně odrazilo ve stoupajícím počtu kriminálních 

případů. Proto jsem do rajonu nasazen já, Vacátko, aby zabránil 

trestné činnosti. Bez vaší pomoci to však půjde jen těžko. 

Vyzývám, proto všechny občany se zájmem o policejní práci, 

aby se v předepsaný den dostavili na místo odjezdu na 

komisařství. Po krátkém výcviku budete pod vedením mé osoby 

nasazeni do terénu a budete řešit ty nejzapeklitější policejní 

případy, které se na Hvožďansku staly a jistě nejsou poslední. 

 

Pokud přijímáte výzvu, vyplňte do 20. 10. 2022 

přihláškový formulář na www.haffo.cz  

Nebo zašlete vyplněnou přihlášku poštou na adresu: 

Sdružení dětí, mládeže a rodičů „Haffo“ 

kpt. Jaroše 2406, 39003 Tábor 

 

Sraz k hromadnému odjezdu na komisařství 

Hvožďany je v úterý 25. 10. v 16:45 hodin na 

vlakovém nádraží v Táboře. Pro bechyňáky, je sraz na 

dětské základně Hvožďany, a to v 18:30 hodin.  

V neděli 30. 10. v 15:00 hodin budou místní 

uvolněni ze služby na dětské základně Hvožďany a my 

ostatní poputujeme do Tábora, kam dorazíme v 16:48 

hodin na vlakové nádraží. 

 

Policejní výcvik, strava a ubytování na komisařství 

vás bude stát Kč 2900,-. 

Mějte se do té doby hezky, váš Vacátko 

 

 

 

 

 

Seznam věcí 

 
• SPACÁK A PROSTĚRADLO NA GUMU!  

• teplé, nepromokavé oblečení  

• teplejší oblečení pro pobyt v budově  

• spací věci  

• dvoje nepromokavé boty  

• přezůvky (bačkory nebo tenisky, ne          

pantofle ! ! !)  

• hygienické potřeby  

• ručník  

• léky, pokud dítě nějaké užívá (popsané 

jménem dítěte a způsobem užívání)  

• povlak na polštář (na špinavé prádlo)  

• průkazka pojišťovny (stačí kopie)  

• dostatečné množství spodního prádla a 

ponožek (i teplých)  

• baterka (svítící)  

• mobilní telefon – nedoporučujeme!  

 

 

 

 

V případě potřeby můžete kdykoli kontaktovat 

děti na telefonních číslech:  

774 282 406, 777 306 273  

 

Děti mohou případně z těchto telefonů zavolat 

vám.  

 

 

 

 

Přihláška na Podzimní prázdniny 2022 

 

Jméno:…………………………………………………… 

Příjmení:………………………………………………… 

Datum narození:…………………………………… 

Adresa bydliště:…………………………………… 

………………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………… 

Telefon rodičů v době pobytu: 

…………………………………………………………………     

Prosíme, zakroužkujte. 

Příjezd Odjezd 

přímo na 

základnu 

vlakem 

z Tábora 

přímo ze 

základny 

vlakem  

do Tábora 

 

V……………………………… dne……………………… 

Podpisy rodičů: 

 

http://www.haffo.cz/

