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Vrchlabí dne 11-09-2008 

INFORMACE K PRVNÍMU VÍKENDU 
pátek 17. 10. – neděle 19. 10. 2008, Jilemnice 

Vítáme Tě!!!  
Byl/a jsi přijat/a mezi frekventanty rádcovského kurzu Zlatá stopa. Nyní dostáváš do rukou podrobné 
informace k 1. víkendu, který se koná na skautských klubovnách v Jilemnici. 
 
▌Kdy mám přijet? Na klubovny doraž v pátek 17. října nejpozději do 18 hodin. Účastníkům mladším 15-ti let 
doporučujeme doprovod dospělé osoby. Pokud by nastala situace, že nejste schopni se do Jilemnice dopravit včas, 
ozvěte se na některý z níže uvedených telefonů.  
 
▌Jak se dostanu na klubovny z vlakáče? Od nádražní budovy se dej vpravo směrem do centra města, po cca 200 
m křižovatka ve tvaru písmene T – projít rovně (NE doleva do centra), po cca 200 m odboč doprava do ulice pod 
železniční most (NEDOJÍT k prodejně Norma), ulicí pokračuj do mírného kopce, klubovna po cca 300 m před tovární 
budovou 
 
▌Jak se dostanu na klubovny z autobusáku? Vrať se ke vjezdu autobusů do nádraží a dej se doleva z prudkého 
kopce dolů a dojdeš až na velkou křižovatku ve tvaru písmene T, jdi doleva (NE doprava), po cca 200 m odboč 
doprava do ulice pod železniční most (NEDOJÍT k prodejně Norma), ulicí pokračuj do mírného kopce, klubovna po 
cca 300 m před tovární budovou 
 
▌Co všechno si mám vzít s sebou? Karimatka, spacák, věci na spaní podle spacáku, teplé oblečení a dobré boty, 
šátek (ještě jiný kromě krojového), zápisník a psací potřeby, funkční baterku, pláštěnku, hygienické potřeby, 
přezůvky, skautský kroj.  
 
▌Jaká je cena za kurz? 800 Kč za osobu. V ceně je zahrnuto stravování i režijní ubytovací poplatek. Doporučujeme 
Ti požádat střediskovou radu o proplacení. 
 
▌Jak to bude se stravováním? Jídlo je zajištěno od páteční večeře do nedělního oběda 
 
▌Kdy budeme končit? V neděli 19. října po obědě, tedy po 12. hodině. 
 
▌Jaké jsou termíny dalších víkendů? Druhý víkend se koná v termínu 7. – 9. listopadu 2008 (Jičín), třetí víkend 
bude 28. – 30. listopadu 2008 (Vrchlabí). 
 
▌Kdy dostanu organizační informace k průběhu kurzu? Vše důležité Ti sdělíme přímo na místě, nyní snad jen 
podmínky absolvování: 
 1. účast na všech akcích rádcovského kurzu – výjimku může 
                                             udělit vůdce RK  
                                     2. úspěšné splnění závěrečné zkoušky 
 
▌Kam se můžu obracet s dotazy?  http://vrchlabi.skauting.cz 

                                           
 Ondřej Bartoš – Batole (vůdce kurzu) 

 tel. 602 306 344, icq 366 979 508, mail ondrej_bartos@seznam.cz 
 
 Tomáš Hawel - Tom (zástupce vůdce kurzu) 

 tel. 607 633 153, icq 195 236 782, mail hawelto@centrum.cz 
 
POZOR! Vždy krátce před zahájením víkendů se mohou ve vašich mailových schránkách anebo přes icq objevit tzv. 
rychlé informace. Proto doporučujeme tyto „informační kanály“ sledovat. ☺ 

Těšíme se na Tebe. 
Za všechny instruktory 


