
Podrobnější informace : ITÁLIE – RICCIONE 
 

Odjezd : v pátek 30. května 2014 v 18.00 hod od školy, autobus bude přistaven v 17.30 
Cesta:  Na cestu dítě oblečte pohodlně, aby v tom už mohlo spát. Pokud se vašemu dítěti dělá špatně, dejte 
mu na cestu prášek proti nevolnosti. Cestou se budou dělat zastávky po čtyřech hodinách. Na cestu mu 
dejte jídlo a pití, společné první jídlo bude až v sobotu večeře, poslední další sobotu večer a nějaké jídlo na 
cestu. 
Věci musí mít sbaleny v JEDNOM velkém zavazadle, které se dá dolů do autobusu a jedno menší do 
autobusu /jinak se nevejdeme /. 
Stravování : vaříme si sami = ráno snídaně, v poledne polévka s chlebem a teplá večeře. 
 V karavanech mají kuchyňský kout s ledničkou. Děti si mohou vzít čínské polévky nebo instantní, 
sušenky….rozpustné nápoje, popř. šťávu. Doporučuji nějaké potraviny s sebou, jednak ne každý jí všechno a 
většinou je „honí mlsná“. Hlad mít nebudou, pokud nejsou vybíraví. Bude celý den k dispozici čaj, pokud ho 
vaše dítě nepije, přibalte mu nějaké rozpustné nápoje nebo šťávu. 
Ubytování:  ubytováni budeme v karavanech po 4-5 . Karavany jsou  nové, s klimatizací, je tam kuchyňský 
kout s ledničkou….Pokud někdo ZPŮSOBÍ ŠKODU, MUSÍ JI UHRADIT.  Proto budeme vybírat před odjezdem 
kauci 400,- Kč na osobu pro případ, že dítě něco poničí. Budeme pojištěni na odpovědnost za škodu, ale 
škoda se musí uhradit na místě a u nás ji pojišťovna proplatí, ale pouze pokud není škoda způsobená 
úmyslně.  
Co s sebou: jídlo a pití na cestu (do soboty do večera). Povlečení=povlak na přikrývku, polštář a 
prostěradlo, přikrývky tam jsou, přesto doporučuji vzít s sebou ještě teplejší deku nebo spacák / jednak 
z důvodů hygienických a pro případ chladnější noci/, deku dejte dítěti do autobusu, aby se mohlo na noc 
přikrýt, doporučuji i polštářek. Pas, letní oblečení, svetr nebo mikinu, tepláky, teplé ponožky na spaní, 
sportovní oblečení, plavky, krém na opalování i na spáleniny /pokud možno s vyšším číslem – od 15 a výš/, 
něco na hlavu = ochranu proti sluníčku, něco na ležení k vodě např. karimatku (pláž je písčitá), ručníky, 
mýdlo, šampon, toaletní papír, utěrku, doporučuji misku na jídlo a hrníček, nádobí tam sice je, ale v talíři se 
polévka špatně přenáší, do skleničky nejde nalít teplý čaj. „Malou lékárničku“= náplast, acylpyrin, 
endiaron… lékárnu s sebou máme, ale pokud náhodou nastanou střevní potíže u více dětí, tak takové 
zásoby nemáme. Pokud vaše dítě užívá léky, nahlaste nám to předem a při odjezdu nám dejte napsané, co 
a kdy užívá. Repelentní přípravek proti komárům a mouchám, společenské hry na odpolední klid. 
Před nástupem do autobusu předejte p.uč.Šafářovi nebo mně průkazku zdravotního pojištění a potvrzení 
o zdravotní způsobilosti (dodám později). 
Vydáváme ZÁKAZ brát s sebou nebo cestou nakupovat energetické nápoje, o alkoholu a cigaretách to je 
samozřejmé.  
KAPESNÉ: rodiče se ptají, kolik dát s sebou peněz. Záleží na vás, děti většinou utratí vše, budeme chodit na 
zmrzlinu, pizzu, rádi si kupují místní dobroty, dárky domů, myslím - 1000,- Kč . Kolik – záleží na vás + eura 
na vstupy. Uskutečníme výlet do  Aquafanu 20 EU a prohlídka Riccione vláčkem = 2 EU. Výletu se zúčastní, 
kdo bude chtít, nejsou povinné, dle možností bychom jeli i do zábavného parku nebo delfinária, ale to se 
rozhodne až na místě podle zájmu. Peníze dětem dobře „zabalte“, musí si je ohlídat do soboty, potom, kdo 
bude chtít, si je může dát k nám do úschovy, ale pouze peníze. Foťáky, mobily… hlídat nemůžeme. Pasy si 
od dětí vybereme už v autobuse. 
Návrat : Stravování končíme odpoledne v sobotu, svačinu na zpáteční cestu dostanou. Odjíždět budeme 
v sobotu 7. června navečer, cesta trvá zhruba 14 hodin. Ke škole bychom měli přijet v neděli 8 .6. asi mezi 
9. a 12. hodinou, je to odhad. Většinou z Mikulova děti mobilem dají zprávu, kdy přijedeme. Pokud nebude 
mít vaše dítě mobil, dáme vám vědět. Nahlaste nám před odjezdem číslo telefonu, na které máme dát 
zprávu.  
Na cokoli se mě můžete zeptat telefonicky 731 076 991, mailem makuz@seznam.cz nebo se stavit do školy. 
       Zuzana Marešová 
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