ODDÍLOVÉ (NE) PUTOVÁNÍ
10. – 12. 5. 2019

Hola, hola severáci! Máme tu další společnou, ale zároveň i družinovou akci. Mnohé z Vás asi vyleká nebo
odradí slovo putování, nebojte název může klamat. Putování není vždy o tom ujít mnoho kilometrů, ale
také třeba poznat města, přírodní zajímavosti blízkého okolí a ujít jen pár kroků. Vydáme se nedaleko na jih
od Brna, kde nás kromě poznávání, netradičních sportů a her čeká i spaní na hradě nebo návštěva
hasičského muzea. Část programu bude společná a část i po družinách. První noc složíme hlavy ve zděné
vytápěné budově a druhou, pokud počasí dovolí, tak vyzkoušíme, jaké je to spát v podhradí.
SRAZ: v pátek 10. 5. v 16.30 u klubovny
NÁVRAT: v neděli 12. 5. v 15. 30 u klubovny
CENA: 400 Kč (160,- strava, 100,- ubytování, 50,- jízdné, 90,- vstupné,
program a MTZ)
NA SEBE: kroj, pevnou obuv a oblečení dle počasí
S SEBOU: spacák, karimatka, ešus, lžíce a hrníček, oblečení na ven i dovnitř,
přezůvky, teplé oblečení na spaní, hygiena, nožík, uzlovačka, šátek, KPZ,
deník a psací potřeby, pláštěnka, svačina a pití na cestu.
Vše prosím sbalit do jednoho batohu!
Těší se na Vás Elis (737 421 758) a Tukan
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