UKLIĎME KLUBOVNU!
20. 4. 2018 – 22. 4. 2018
Jaro je tu a s ním i náš úklid klubovny. Pusťme se do toho společně a bude to raz dva! Užijeme si zábavu,
zahrajeme si hry a v sobotu se zúčastníme Setonu, na který jsme již pilně cvičili. Tak pojďte s námi
zkrášlit klubovnu a vyhrát závod!
Sraz: pátek 20. 4. 2018 v 16:00 v klubovně
Návrat: neděle 22. 4. 2018 v 14:30 tam též
Cena: 300 Kč schůzka/350 Kč sraz (100 Kč startovné Seton, 160 Kč jídlo, 40Kč
MTZ + program)
S sebou: kroj a oddílové tričko! spacák a karimatka, oblečení na ušpinění,
oblečení na Seton, láhev na pití na celý den, pláštěnka, nožík, hygienické
potřeby, papuče, batůžek, deník a psací potřeby, KPZ, šátek, uzlovačka, 2x jízdenka na 60min
Těší se na vás Simča, Kačka a Kiki (608 600 582)
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