
 

Anglo – německá obchodní akademie a.s. 

IČ: 25735624, zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5780

Bělohorská 182/171, 169 00 Praha 6-Břevnov, Česká republika

ADAPTA

Místo akce: Nesva čily  č.18, Rožmitál pod T
Středisko aktivního odpo činku Brdy , 
odjezd vlakem: ÚTERÝ  4. 9. 2012, místo: Praha 
(ve vstupní hale u informací) 
sraz v: 7:15 hodin (vlak odjíždí v
návrat autobusem: ČTVRTEK 6. 9. 2012
odjezd: v cca 11 hod. 
příjezd: ke škole ( čas bude uveden na www.stránkách)
Důležité informace: vlak pouze do Rožmitálu, pak 4 km p

- s sebou:  
 � jídlo na celou cestu tam (1. jídlo je ob
 � 2x sportovní komplet do p
 k případnému znič

počasím - svetr, teplé ponožky, bunda 
 � spodní prádlo na 3 dny 
 � pláštěnka, bunda do dešt
 � něco na spaní (pyžamo) 
 � 2x obuv na ven x holinky 
 � přezutí  
 � hygienické potřeby (3 dny) 
 � šátek  
 � zajímavý módní dopln
 � baterka  
 � poznámkový blok, propiska 
 � karti čka pojiš ťovny 
 � bezinfek čnost s údaji o zdravotním omezení + léky 
 � kapesné (drobné ob
 � zavazadlo skladné a snadno p
 

Díky sponzorskému daru je cena zálohy za kurz 800,
 
Podrobn ější informace zí skají studenti ve škole 3. zá
 
Kontakt: Mgr.Vladan Karas, vedoucí kurzu:  
 
 

 

 Telefon  

Praze, oddíl B, vložka 5780 sekretariát školy  277 775 

Břevnov, Česká republika studijní oddělení   277 775 

 
 

ADAPTAČNÍ KURZ ANOA 2012  
4.9. – 6.9. 2012 

 
č č.18, Rožmitál pod T řemšínem 262 42  
činku Brdy , http://www.brdy.borovice.cz/ 

odjezd vlakem: ÚTERÝ  4. 9. 2012, místo: Praha – Smíchovské nádraží 

7:15 hodin (vlak odjíždí v  7:45 hod.) 
ČTVRTEK 6. 9. 2012 

čas bude uveden na www.stránkách)  
ležité informace: vlak pouze do Rožmitálu, pak 4 km pěšky, nutný batoh !!!

jídlo na celou cestu tam (1. jídlo je oběd cca v 12:00)  
2x sportovní komplet do přírody, 1. složen ze starých oděvů

ípadnému zničení!), 2. použitelný i do místnosti, počítat se špatným 
svetr, teplé ponožky, bunda  

spodní prádlo na 3 dny  
nka, bunda do deště - s sebou na cestu  

co na spaní (pyžamo)  
2x obuv na ven x holinky  

řeby (3 dny)  

zajímavý módní doplněk, maska (staré věci, 1 -  2 kusy)  

poznámkový blok, propiska  
ťovny  

čnost s údaji o zdravotním omezení + léky  
kapesné (drobné ob čerstvení – cesta)  

vazadlo skladné a snadno přenosné pro cestu vlakem a kus cesty p

Díky sponzorskému daru je cena zálohy za kurz 800,

skají studenti ve škole 3. zá ří 2012 

Kontakt: Mgr.Vladan Karas, vedoucí kurzu:  v.karas@anoa    

 E-mail 

 611 info@anoa.cz 

 624 www.anoa.cz 

Smíchovské nádraží  

nutný batoh !!!   

ěvů (určen i  
čítat se špatným 

enosné pro cestu vlakem a kus cesty pěšky  

Díky sponzorskému daru je cena zálohy za kurz 800, - Kč 


