
Polární expres 

9. – 11. 12. 2022 

Za chvíli bude zima a Vánoce už pomalu klepou na dveře. Proto se jako každý rok vydáme oslavit ty 
naše oddílové. Aby z nás nevyprchalo vánoční kouzlo je třeba podniknout cestu na Severní pól  
a přesvědčit se, že Santa Claus a létající sobi jsou opravdu skuteční. 
Nastup s námi na Polární expres, překonej překážky a spatři pravé 
Vánoce na vlastní oči. 
 
Sraz: v pátek 9. 12.  v 16:00 u klubovny 
Návrat: v neděli 11. 12. v 15:30 u klubovny 
Cena: 650 Kč na schůzce/750 Kč na sraze (doprava, strava, program, 
ubytování, MTZ) Platba pouze v hotovosti. 
Na sebe: kroj!, pevná obuv, oblečení dle počasí 
                 Nezapomeň, že kroj potřebuješ na slavnostní večeři! 
S sebou: spacák,  pláštěnka, nožík, KPZ, šátek, uzlovačka, deník/blok, 
psací potřeby, oddílové tričko, oblečení na spaní, spodní prádlo, ponožky, (teplé) oblečení dovnitř a 
ven, čepice, rukavice, baterka (čelovka), papuče, hygienické potřeby, ručník, svačina a pití na cestu. 
 
Sbal cukroví a hlavně zabal dárky pro své kamarády a vedoucí, které chceš obdarovat. 

 
Těší se na vás Moucha (732 271 833), All a vedoucí! 
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