
ELDORÁDO středisko Náchod a oddíl VaTaB pořádají pohodovou akcičku  
 

15. 12. 2017 - 17. 12. 2017 

ubytovna Déčka Náchod - Vižňov  

Kolik to bude stát?

 

 350,- členové Elda do 18 let 

 370,- členové Elda nad 18 let studenti 

 380,- nečlenové Elda do 18 let 

 400,- dospěláci 

O co jde?  

Jako každý rok  se opět sejdeme na turistické chatě ve Vižňově u Meziměstí. Budeme hrát hry, soutěžit, blbnout, dobře jíst, 

něco vánočního vyrábět, nanečisto slavit Vánoce, dávat si dárky, zpívat koledy, veselit se a blbnout venku i v chalupě a 

občas i odpočívat.  

Akce je prvotně určena dětem z eldoráďáckých oddílů. Krom toho však rádi uvidíme i další naše kamarády a příznivce.  

Sobotní večer: 

V sobotu večer bude vyhlášen program oddílů, rodin a jednotlivců. Proto prosíme oddíly, rodiny i jednotlivce aby si 

připravili libovolný program – hry, scénky, apod. V podstatě jako u táboráku na táboře. 

Jak zaplatit? 

Platbu můžeš uhradit převodem na účet občanského sdružení Eldorádo vedený u FIO banky 2200426187/2010 nebo platbou 

v hotovosti na kroužku. Jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel z rodného čísla přihlášeného.  

Co vzit s sebou? 

Rukavice,  čepici, teplé oblečení do přírody, oblečení do chaty, spací oblečení (pyžamo), dvoje boty, přezůvky, troje 

ponožky (i teplé), čtyřcípý šátek, pláštěnku (pokud nebude mrznout), hygienické potřeby, pár kousků cukroví na 

štědrovečerní stůl a dárek (dárky) pod stromeček pro kamarády.  

Dále budeme vyrábět jako každý rok nějaké vánoční blbovinky. Proto si s sebou dále zabalte: 

10 listů bílých papírů velikost A4, nůžky, bílá nit (pevná), zbytky různobarevných mašlí, několik různobarevných menších 

knoflíků, velkou nebo malou PET flašku (bude zničena). 

 

Doprava 

Vlakové nádraží: 
Odjezd ze Dvora Králové.....16:00 

Odjezd z Náchoda ...........17:00 

Příjezd do Náchoda .........17:00 

Příjezd do Dvora Králové ...18:00 

(Doprava není v ceně pobytu!) 

Ubytování a strava 

 

Ubytování je zajištěno na turistické chatě Déčka 

Náchod ve Vižňově. Budova je vytápěná, na 

postelích povlečení. Strava s pitným režimem je 

zajištěna 4 x denně. 

(V ceně je i slavnostní štědrovečerní večeře!)

 

 
Přihláška: 

 Souhlasím, aby se můj syn (dcera) zúčastnil (a) v termínu od 15. 12. do 17. 12. 2017 akce "Vánoce nanečisto" ve 

Vižňově u Meziměstí. 

 

Jméno a příjmení ...........................................................         adresa   .................................................................................  

 

telefon ..........................     datum narození:……………………..     zdravotní pojišťovna   ............................................... 

 

jiná sdělení: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V ......................... dne .......................                        ......................................... 

                          podpis rodičů 


