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***  OPERACE RADEGAS T  ***  

 

 

 

 

Co nás čeká?  

- vojenský výcvik a pohyb v terénu 

- manipulace a nácvik střelby z airsoftových zbraní a vzduchovek 

- orientace v terénu, průzkumné výpravy do přírody 

- Akce se bude konat na TZ Mařenice. Ubytováni budeme ve zděné budově. Spát budeme na postelích ve 

vlastních spacácích, k dispozici bude elektřina, umývárny, sprchy, WC, jídelna.  

 

Co s sebou?  

- Kroj, spacák, přezůvky!!! 

- malý batůžek a lahev na pití pro průzkumy okolí 

- baterka, uzlovačka, neprůhledný šátek na hry, psací potřeby, blok 

- oblečení do přírody dle počasí (nejlépe maskáče, či jiné věci na válení do lesa – riziko poškození), 

- pláštěnka (případně svrchní nepropustný oděv),  

- pevnou obuv (náhradní boty), oblečení na noc  

- kdo má k dispozici, tak airsoftovou zbraň,(možnost zapůjčit zbraň za 100kč na den), ochranné brýle, ochranu 

hlavy (přilba, kšiltovka) 

- ručník, hřeben, hygienické potřeby (mýdlo, žínka, kartáček a pasta), toaletní papír, pytel na špinavé prádlo 

- průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), případně léky (předat vedoucímu) 

ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠKU A PENÍZE NEJPOZDĚJI DO 24. 9. 2019 

 

P Ř I H L ÁŠ K A  –  O P E R AC E  R AD E G A S  1 1 .  -  1 3 .  1 0 .  2 0 1 9  
 

Jméno a příjmení:………………………………………..………PS//Oddíl:………………………………. 

Datum narození:  …………………………………………… 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………PSČ:………………….. 

Kontakt (email/telefon): …………………………….Telefonní spojení na rodiče: ……………………… 

Zdravotní obtíže: ……………………………………………………………………………………………………… 

Léky: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
V souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby údaje uvedené na této 
přihlášce a fotografie pořízené na akci byly použity pro potřeby sdružení Pionýr ve všech organizačních stupních.  

  
 …………………………………… …………………………………… 
 podpis účastníka podpis rodičů 

Termín: pátek 11. 10. – neděle 13. 10. 2019 

Cena: 500,- Kč (cena pro všechny) 

Sraz: 17:00 hod Ústí n. L. hl. nádraží, 
jedeme vlakem (odjezd v 17:27) 

Návrat: 16:32 hod Ústí n. L. hl. nádraží 

Stravování: společné od páteční večeře  

Ubytování: turistická základna Mařenice 

Info: Martin Pecha – tel. 773 774 199 
 Standa Radil – tel. 775 490 022 
 Martin Brada – tel. 777 877 512 

mailto:rudolfzeus@seznam.cz

	Sraz: 17:00 hod Ústí n. L. hl. nádraží, jedeme vlakem (odjezd v 17:27)

