
 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, 

okres Litoměřice, příspěvková organizace, 

Žalhostice čp. 126, Žalhostice, PSČ 411 01, 

IČO: 72745096 

 

Přihláška na vodáckou výpravu „Vodou Portou“ 
v termínu 9. 6. 2018 – 10. 6. 2018 

Itinerář plavby:  

 9. 6. - plavba ze Žalhostic přes zdymadlo Lovosice, Píšťanské jezero, Velké 
Žernoseky do Libochovan – večer u ohně a přenocování.  

 10. 6.  - plavba z Libochovan ke zdymadlu Střekov, prohlídka hradu Střekov, 
návrat vlakem do Velkých Žernosek. 

Strava a pití na oba dny budou zajištěny (oběd, večeře, snídaně, oběd). Pitný režim je 
zajištěn (1,5 l balené vody na dítě a den). 
Závaznou přihlášku, vyplněný zdravotní dotazník, informovaný souhlas a zálohu je 
třeba donést nejpozději do 7. 6. 2016 do Masarykovy ZŠ a MŠ v Žalhosticích (Mgr. 
Alena Krchňavá)!!! Záloha výpravy činí 200,- Kč. 

Počet míst je omezen – rozhoduje pořadí řádně vyplněných a odevzdaných 
dokumentů a zaplacená záloha (přihláška, informovaný souhlas, záloha a zdravotní 

dotazník)!!! 

Při odjezdu se odevzdává kartička pojištěnce a prohlášení o bezinfekčnosti s datem 
odjezdu. Doporučuje se sjednat si navíc i úrazové pojištění dítěte po dobu trvání 
akce. 
 
Co s sebou: 
 spací pytel, karimatka (lze zapůjčit), hygienické potřeby, ešus, popř. misku se lžící 

na jídlo 
 staré boty do vody, plavky, ručník, tričko a kraťasy k namočení, náhradní obuv, 
 teplé ponožky, teplé oblečení na ven a večer k ohni + oblečení na spaní, 
 pokrývku hlavy, opalovací prostředky s UV faktorem, popř. repelent na hmyz, 
 láhev na pití, 
 malé příruční zavazadlo do lodi (batůžek pro pěší) – bude uloženo ve vodotěsném 

sudu, 
 věci na nocleh budou dopraveny autem do Libochovan, do lodi sebou pouze nutné 

minimum,  
 pokud dítě bere pravidelně léky, odevzdá je při příchodu na akci (Iva Hyšplerová) 
Co nebrat: cenné předměty, elektroniku, šperky, vyšší hotovost!!!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihláška a prohlášení „Vodou Portou 2018“ 

 
Přihlašuji toto dítě na akci VODOU PORTOU pořádanou Mikroregionem Porta Bohemica a  Masarykovou základní školou 
a mateřskou školou Žalhostice a stvrzuji svým podpisem, že mé dítě se účastnilo plaveckého kurzu. 
 
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………….…. Rod. číslo  …………………………………………………….. 

 
Adresa: 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 
 
Zdravotní stav dítěte (alergie, léky, jiné potíže - jaké)  
 
................................................................................................................................................................................................ 

 
Aktuální tlf. kontakt na zákonného zástupce (jméno a příjmení):……………………………………………………….…………………………. 
 
V …………………………. Dne……………..  Podpis zákonného zástupce: ..……………………………………………………..…………. 


