
 

Horský pobyt Mladých hasičů II. 
Termín:  2. – 9. července 2011 
Místo horského pobytu: Orlické Hory 
 Obec Zdobnice 
Cena:  2000Kč 
Záloha  1 000Kč do 15. 5. 2011 

Doplatek  1 000Kč do 19. 6. 2011 

Počet účastníků je omezený, prosím o nahlášení na tel. 724 344 013 Vybíhalová (stačí sms) 
 
Sobota 2. 7. 2011 Sraz v 10:00 u zbrojnice 

 
Zdravotnický dohled: 

Po celou dobu horského pobytu bude zabezpečovat první pomoc registrovaná zdravotní sestra se 
specializací ARIP, s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (kopie 
osvědčení k nahlédnutí u vedoucí MH). Pokud dítě užívá nějaké léky či má alergie a užívá na ní léky,  
prosím o předání při srazu zdravotní sestře či vedoucím MH.  
Všichni účastníci horského pobytu budou připojištěni pro případ úrazu.  
 
Chata Vyhlídka 

Chata Vyhlídka se nachází v obci Zdobnice 
v Orlických horách, blízko státních hranicí 
s Polskem. Chata nabízí ubytování  
v dvoulůžkových, třílůžkových, čtyřlůžkových, 
pětilůžkovém a  šestilůžkovém pokoji.  
Pokoje jsou se společným moderním sociálním 
zařízením.  
(Loňští účastníci ji znají) 

 

 

 
Společenská místnost s jídelnou a krbem, televizí a 
kulečníkem. Klubovna s televizí, šipkami a stolním 
fotbalem. Hřiště na míčové hry je přímo u chaty. 
Během horského pobytu nebudou překročeny státní 
hranice! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výlety  
V průběhu horského pobytu navštívíme hned několik zajímavých míst.  
Při prvním celodenním výletu navštívíme Zoologickou zahradu 
v Dvoře Králové nad Labem. Zde si prohlédneme především 
zvířata z afrického kontinentu, ale i mnoho dalších zástupců 
z ostatních světadílů. Mnoho zvířat a ptáků se po pavilonech 
pohybuje volně, takže často se nám poštěstí setkání s 
opičkami nebo ptáky tváří v tvář. Především pavilony Ptačí či 
Vodní svět nás určitě okouzlí svým originálním provedením 

 

 

Při projížďce Safari speciálním Safaribusem můžete spatřit 
až 130 kopytníků, jako jsou zebry, skot watusi, stáda 
vodušek, antilopy či pakoně. Domov tu našlo také asi 60 
ptáků. V ZOO najdeme nejen živé exponáty, ale máme 
možnost se na své výpravě vrátit mezi pravěká zvířata. 
Provázet nás přitom budou obrazy známého malíře Zdeňka 
Buriana 

 
Při druhém výletu navštívíme 
profesionální hasiče v Rychnově nad 
Kněžnou, kde si prohlédneme jejich 
vybavení, a poté navštívíme zámek 
v Rychnově. Kolowratský zámek spolu s 
průčelím kostela Nejsvětější Trojice je 
jedním z největších a nejkrásnějších 
barokních celků v Čechách. Autorem 
této ojedinělé architektonické 
kompozice je slavný architekt Jan 
Blažej Santini-Aichel.  

 

V Rychnovském zámku je 
veřejnosti přístupná 
zámecká obrazárna, kde 
nalezneme skvosty českého 
a světového malířství od 
poloviny 15. století. 
Zastoupena je i sbírka 
střelných zbraní z 18. 
století, vše doplněno 
původním stylovým 
nábytkem rodu Kolowratů. 
 

 
Při třetím výletu prokoukneme Primátora, tedy pivovar Primátor.  
Při exkurzi si prohlédneme výrobnu piva Primátor, a dozvíme jak se pivo 
vaří v dnešní době a jak se vařilo v minulosti.  
 

 
 
 

 

Dalším výletem, neboli delší procházkou, navštívíme tvrz Hanička. 
Tvrz Hanička patří do předválečného opevnění budovaného ve 
30.tých letech minulého století. Podzemí nám ukáže moderní plně 
vybavený úkryt, povrchové objekty a část vstupní expozice nás pak 
vrací o řadu desítek let zpět do doby, kdy naši dědové a pradědové se 
zbraní v ruce očekávali v těchto pevnostech nepřítele.  
 



 

Nezbytné vybavení účastníka: 

 
- hygienické potřeby (osuška, ručník, kartáček, pasta, mýdlo, šampon, hřeben, atd.) 
- oděv a obuv dle uvážení rodičů a dle předpovědi počasí  
- přezůvky na chatu 

- na sportovní dny sportovní oblečení a pevnou obuv 
- spací pytel 
- na výlety menší batoh, pokrývku hlavy, pláštěnku nebo deštník 
- na výlety – návštěva rybníku -  osušku a plavky,  
- repelent (na komáry a klíšťata), krém na opalování (nejlépe voděodolný), 
- baterku,   
- kapesné (jeho výši uzpůsobte věku dítěte, peníze můžete buď svěřit přímo dítěti, 

anebo odevzdat v obálce vedoucímu – na obálku napište jméno a výši sumy. Budou max. 4 
výlety mimo chatu s možností koupení suvenýru či drobností.  

 
Po dobu horského pobytu se budeme přepravovat autobusem, pokud se někomu dělá při delších cestách 
v autobuse nevolno, prosím o přibalení Kinedrilu.  
 
Pamatujte prosím, že pokud se zdravotní stav dítěte před odjezdem změní, neprodleně prosím ohlaste 
tuto změnu instruktorům MH emailem junior@sdhsuchy.org nebo na tel. číslo 724 344 013 – Vybíhalová.  
A také že v případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkajících se zdravotního stavu dítěte, přebírají 
rizika s tímto spojená rodiče dítěte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace o účastnících (dítě) 
Horského pobytu Mladých hasičů 

II.  
 

 

Termín: 2. 7. – 9. 7. 2011  
Vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem 
 
Jméno a příjmení účastníka: ...........................................................................................................................................  
Datum narození: ................................................................................................................................................................  
Rodné číslo:  .......................................................................................................................................................................  
Zdravotní pojišťovna:  .....................................................................................................................................................  
Adresa:  ...............................................................................................................................................................................  
Telefon na zákonného zástupce: ....................................................................................................................................  
 
Prohlášení rodičů o lékařském stavu svého dítěte: 

A) Dítě je zdravé a nemá žádné zdravotní a tělesné omezení .................................................ano – ne 
B) Užívá léky .......................................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
C) Má alergie .......................................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
D) Tělesné omezení ............................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
E) Dlouhodobé onemocnění  .............................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
 
Dítě umí – neumí plavat.  
 
Dítě nepřišlo do styku se žádnou infekční chorobou a jeho zdravotní stav mu umožňuje horský pobyt 
mladých hasičů absolvovat. Dítě bylo poučeno o chování, dodržování bezpečnostních zásad, kázně a 
nutnosti zvýšené opatrnosti při jakékoliv činnosti. 
 
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkajících se zdravotního stavu dítěte, přebírají rizika 

s tímto spojená rodiče dítěte. 

 

Souhlasím s tím, aby osobní údaje dítěte byly zpracovávány elektronicky i písemně.  
Svoluji, aby písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající 
se fyzické osoby mého dítěte směli být pořízeny nebo použity a zveřejňovány pro prezentaci a potřeby 
SDH. (Dle občanského zákoníku, zákonu č. 40/1964Sb o ochraně osobnosti §12) 
 
 
  Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………… 
 
Upřesnění informací odevzdejte do 19. 6. 2011 s doplatkem p. Vybíhalové. 
 



Informace o účastnících (dospělý) 
Horského pobytu Mladých hasičů 

II.  
 

 

Termín: 2. 7. – 9. 7. 2011  
Vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem 
 
Jméno a příjmení účastníka: ...........................................................................................................................................  
Datum narození: ................................................................................................................................................................  
Rodné číslo:  .......................................................................................................................................................................  
Zdravotní pojišťovna:  .....................................................................................................................................................  
Adresa:  ...............................................................................................................................................................................  
 
Prohlášení o mém lékařském: 

A) Jsem zdravý/zdravá  a nemám žádné zdravotní a tělesné omezení ..................................ano – ne 
B) Užívám léky ....................................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
C) Mám alergie ....................................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
D) Tělesné omezení ............................................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
E) Dlouhodobé onemocnění  .............................................................................................................ano – ne 

– pokud ano jaké ............................................................................................................................ 
 

Nepřišel/nepřišla jsem do styku se žádnou infekční chorobou a můj zdravotní stav mi umožňuje horský 
pobyt mladých hasičů absolvovat. Jsem poučen/poučena o chování, dodržování bezpečnostních zásad, 
kázně a nutnosti zvýšené opatrnosti při jakékoliv činnosti. 
 
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkajících se mého zdravotního stavu přebírám rizika 

s tímto spojená na sebe.  

 

Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány elektronicky i písemně.  
Svoluji, aby písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající 
se mé fyzické osoby směli být pořízeny nebo použity a zveřejňovány pro prezentaci a potřeby SDH.  
(Dle občanského zákoníku, zákonu č. 40/1964Sb o ochraně osobnosti §12) 
 
 
 
    Podpis: …………………………………………………………… 
 
 
Upřesnění informací odevzdejte do 19. 6. 2011 s doplatkem p. Vybíhalové. 


