
Ahoj kamarádi,  
 

nejkrásnější svátky jara jsou za dveřmi, 

Velikonoční prázdniny společně prožijeme  

na dětské základně Hvožďany u Bechyně. 

Na Velikonoční prázdniny pro vás 

připravujeme hry plné tradic  

a obyčejů. Přede vším bude zapotřebí vašich 

chytrých hlav a zručných rukou, proto si je 

pojeďte procvičit s námi. 

Náš dostavník odjíždí ve středu 5. 4. 2023  

z vlakového nádraží v Táboře, kde se potkáme  

v 16:50 hodin. Druhou možností je dopravit děti 

přímo na základnu Hvožďany od 18:30 hodin. 

Potřebné vybavení najdete na přiloženém 

seznamu! 

Návrat dostavníku do Tábora na vlakové nádraží 

je v pondělí 10. 4. 2023 v 16:48 hodin, 

druhou možností je si vyzvednou svá zlatíčka na 

dětské základně od 16:00 hodin. 

Náklady na výpravu činí Kč 2 800,-, které 

složíte do pokladny u dostavníku. 

Přihlaste se nejpozději do 31. 3. 2023 zasláním 

přihlášky na adresu: 

Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO  

kpt. Jaroše 2406, 390 03 Tábor 

nebo nejlépe vyplněním přihlašovacího 

formuláře na www.haffo.cz. 

V případě zájmu kamarádů přihlášku ofoťte. 

Informace: info@haffo.cz, tel.: 774 282 406 

 

 

 

 

 

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  

➢ plavky a osuška  

➢ 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 Velikonoční 

prázdniny 2023 

 

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: 

 

 


