Z á k l a d n í
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23. v ý s t u p n a M i l e š o v k u
16. 5. 2015

Milešovka 837 m n. m.

Odjezd: od ZŠ ve Velkém Březně speciálním autobusem v 8:30
Popis výletu: od Základní školy ve Velkém Březně pojedeme zvláštním autobusem (autobus dotuje Rada
rodičů) do Velemína. Zde začne pěší výstup na Milešovku. Po zdolání vrcholu sestoupíme do vesničky Bílky a
vydáme se do Rtyně (celková délka výletu je 12 km), tam na nás bude čekat speciální autobus, s kterým
pojedeme do Velkého Března. Návrat: speciálním autobusem ze Rtyně v 16:00
S sebou: dobrou obuv, velkou svačinu, pláštěnku (v případě nepříznivého počasí)

Společná akce žáků, učitelů, rodičů, absolventů a přátel školy!
Upozorňujeme, že je nutné si včas zakoupit u ředitele základní školy jízdenku do
speciálního autobusu v ceně 10 Kč. Bez této jízdenky není účast na
23. výstupu na Milešovku možná.

Účast žáků 1. a 2. tříd je možná pouze v doprovodu rodičů!!!!

Třída:

Jméno:
(hůlkovým písmem)

Prohlášení účastníka výstupu na Milešovku
Toto prohlášení účastníka včetně souhlasu rodičů musí podepsané předložit do 13. 5. 2015 každý žák
řediteli školy!
1. Po celé trati budu respektovat pokyny vedoucího své skupiny a nebudu se od vedoucího vzdalovat!
2. Seznámil jsem se s vytyčenou trasou!
3. Nejedná se o závod, ale o procházku Českým středohořím!
4. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží budu informovat vedoucího své skupiny.
5. V případě tělesné potřeby uvědomím vedoucího skupiny.
6. Za účastníka výstupu se považuje ten, kdo se řádně zaregistruje na startu a včas odevzdá Prohlášení... a
Souhlas rodičů.
7. Uvědomuji si, že se budu nacházet v krajinné chráněné oblasti. Přírodu nebudu poškozovat, ale naopak
chránit.
Podpis účastníka:
Datum:

Souhlas rodičů:
Souhlasím s účastí mého/ mé syna/dcery na 23. výstupu na Milešovku.
Podpis rodičů:

Datum:
zde odstřihnout





Výňatek z ustanovení návštěvního řádu chráněné krajinné oblasti České středohoří:
Je zakázáno rušit volně žijící živočichy, pronásledovat je, ničit ptačí hnízda.
Není dovoleno ničit a poškozovat rostlinstvo.
Do zvláště chráněných území je možné vstupovat jen po značených turistických stezkách a veřejných
cestách.
Každý dobyvatel Milešovky dostane na vrcholu los do velké loterie. Kinder vajíčko obdrží ten, kdo odevzdá
vyplněný kvíz.

Mezi účastníky minulých ročníků najdeme i těchto 152 vážených občanů: pan Horálek, pan Hudeček, pan Kořínek, pan Haspra, manželé
Fuchsovi, ing. Antoško, paní Černá, paní Jakubínská, paní Zemanová, slečna Tučková, paní Dufková, pan Bärtl, paní Matrková, dr. Bělík, paní
Varcholová, paní Hasprová, manželé Kořínkovi, paní Nováková, pan Beneš, pan Purchard, paní Fárová, ing. Kocverová, slečna Kubíčková, pan
Novák Ivan, slečna Vorlová, paní Lípová, pan Popelka, paní Popelková, paní Katrinczáková, paní Charvátová, paní Bártová, paní Schusterová, pan
Kašper, pan Smělík, paní Zárubová, paní Kršňáková, paní Kadlecová, manželé Šabatkovi, paní Helešicová, manželé Jarošovi, paní Brožová, pan
Bezoušek, slečna Zárubová, pan Šesták, PhDr. Zoubková, paní Rejlová, paní Hricková, paní Ptáková, slečna Hubáčková, paní Litterbachová, paní
Pflegshörlová, pplk. König, pan Nevole, slečna Železná, manželé Hovorkovi, manželé Soukupovi, paní Kreidlová, pan Václavík, paní Sedláčková,
pan Bláha, paní Fraňková, pan Capljuk, pan Šuma, paní Kováčová, manželé Strnadovi, manželé Bastlovi, pan Vinš, paní Vegnerová, manželé
Hiblerovi, paní Pašková, pan Čáslava, paní Cermanová, manželé Macháčkovi, manželé Marešovi, manželé Šmídovi, paní Jarošová, manželé Královi,
pan Kulhavý, paní Nevolová, pan Tomáš, paní Hodíková, paní Veselá, slečna Vondráčková, slečna Nedvědová, pan Kováč, paní Flochová, slečna
Střešínková, slečna Horáková, paní Tomášková, paní Kosíková, paní Zatloukalová, manželé Márovi, paní Stejskalová 2x, paní Zvoníčková, paní
Taucheová, pan Nepraš, slečna Kašíková, paní Verbná, pan Franěk, paní Lehká, manželé Štvánovi, slečna Hrdličková Jana, paní Vidličková, paní
Procházková, slečna Eislerová, paní Ličmanová, paní Kotlíková, pan Kulhánek, slečna Hrdličková Šárka, pan Nazárko, slečna Boušková, paní
Brožová, slečny Slukové, paní Šumová, paní Karafiátová, pan Červinka, paní Kejklíčková, manželé Kurkovi, pan Šindelář, pani Štěrbová, slečna
Plotová, pan Ledvina, paní Šidáková, manželé Hrubešovi, paní Vondráčková, pan Fuchsig, manželé Truxovi, pan Poul, pan Fischer, paní Vodičková,
manželé Dvořáčkovi.

Obracím se na všechny účastníky s žádostí o maximální ohleduplnost k přírodě a o dodržování
návštěvního řádu chráněné krajinné oblasti. V opačném případě bychom nebyli na Milešovce
žádoucími hosty.
PaedDr. Jan Darsa, ředitel školy

