
BITVA HVÍTR ULFR 
A ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
VÍKENDOVKA PŘÍRODOVĚDNĚ-HISTORICKÉHO KLUBU

PROPOZICE K AKCI

termín: sobota 17.11. - neděle 18.11. 2018 
cílová skupina: ZŠ od 4. třídy 
cena: 700 Kč/os (doprava, ubytování, večeře+snídaně, pojištění)
vedoucí akce: Zuzka Jahnová (tel. 778 449 919), Olda Šeler

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HORAŽĎOVICE
Mírové náměs� 11, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 606 880 502, zamek.ddm@gmail.com

WWW.DDM-HD.CZ

Srdečně zveme max. 10 účastníků na dvoudenní výpravu do  
Prahy. Projdeme se Kunra�cko-Michalským lesem na zříceninu 
Nový Hrad u Kunra�c a jako diváci zúčastníme ranně středo-
věké bitvy „Hvítr Ulfr” se slovanskými a vikingskými válečníky 
z celé ČR. Stavíme se na teplou večeři, přespíme v peřinách 
DDM na Praze 4 v ubytovně Amfora a v neděli dopoledne 
vyrazíme do expozic Národního zemědělského muzea. 
Připravte se na rozmary počasí a sbalte se nalehko - batohy 
budeme nosit celou dobu s sebou ;-)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

začátek akce (sraz): v 5:50 na zastávce dálkových autobusů na 
autobusovém nádraží v Horažďovicích (odjezd v 6:00 dálkovým 
autobusem do Prahy)

konec akce (příjezd): v 15:45 na autobusové nádraží v Horažď-
ovicích (odjezd dálkovým autobusem ve 14:00 ze stanice Praha, 
Na Knížecí)

s sebou (povinně): jídlo a pi� na sobotu + jídlo/peníze na 
nedělní oběd (zajištěna jen společná teplá večeře v SO a sní-
daně v NE), pevné boty a teplé oblečení do terénu (pro celo-
denní pobyt venku za každého počasí vč. čepice, rukavic, 
pláštěnky), hyg. potřeby (ručník, mýdlo, zubní pasta+kartáček) 
a oblečení na přespání, batoh (do kterého se všechno vejde), 
pravidelně užívané léky, průkaz studenta, přiměřené kapesné

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

K účas� je zapotřebí odevzdat vyplněnou přihlášku, spolu 
s účastnickým poplatkem (v hotovos�), nejpozději do 12:00 
hodin ve pátek 9.11.2018 v kanceláři DDM na Zámku.
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