
Kontakty a další informace pro účastníky soustředění 
Českomoravská vrchovina – BLATINY 2020 

Ne 16. – Ne 23.8.2020

Adresa gruntu VHS (vysokohorské sporty Brno):

Blatiny 33
Sněžné
592 02 Svratka 
Souřadnice GPS: 49 39' 7.19'' N   16 5' 37.03'' E

Kontakty na vedoucí dětí:
777 105 460   Dušan Matunák
604 215 853   Martin Bílek

Sraz účastníků: 
Ne 16.8.2020 ve 12:00h na parkovišti u „horničáku“ (lezecká stěna).

Návrat:
Ne 23.8.2020 mezi 14 a 16 hodinou, parkoviště u „horničáku“ (lezecká stěna). 

Výbava:
Kolo: kolo musí být řádně vybaveno, seřízeno a připraveno!!! … přední a zadní světlo, 

blatníky, reflexní prvky, přilba, láhev na pití, servisní výbava, ...
co sebou : malý baťůžek (na svačinu, …), oblečení v dostatečném množství (oblečení na 

spaní, na kolo, na skály, k ohni, ..., dlouhý i krátký rukáv a 
nohavice, ponožky), náhradní boty, sandály, větrovka, pláštěnka, 
sluneční brýle, spacák + karimatka, hygienické potřeby, ručník, 
osuška + plavky, čepice/šátek, plášťěnka, sándály, tenisky, věci na 
lezení, baterka / čelovka, kolíčky na prádlo, opalovací krém, 
šitíčko, hrníček na čaj, prostěradlo na postel, ...

Doprava: děti jsou rozděleny do několika osobních aut – menším dětem vezměte prosím
podsedáky.  Zavazadla, kola a další uložíme na vlečné vozíky za auta. Pokud máte obavy 
z poškrábání anebo poškození kola či zavazadel – vhodně je zabalte (fólie, staré hadry aj.)
Nahlaste prosím řidičům, pokud bývá vašemu dítěti při jízdě autem špatně – cesta trvá 
přibližně 3 hodiny.

Stravování začínáme v den příjezdu večeří, každopádně však budou během přepravy 
přestávky na občerstvení, rovněž je zajištěn pitný režim.

V místě pobytu není Wi-Fi a bývají problémy s připojením některých operátorů – nelze se 
příliš spoléhat na e-mail a jinou komunikaci. Pro komunikaci doporučujeme čas mezi 19 –
21 h, kdy bude nejméně narušen program. Během dne jsme v terénu na skalách anebo na 
kole a komunikace většinou není možná.

Formulář listu účastníka bude k dispozici i při odjezdu – podpis musí být v ten den.


