
LEDOVÁNKY 

14. – 15. 1. 2022 

 

Hola, hola severáci a severačky, konečně je tu další akce! A tentokrát nám to už 

snad nic nepokazí. Společně si užijeme ty pravé zimní radovánky. A že možná 

nebude sníh, to nevadí. I bez sněhu to jde. Čeká nás spousta nových her, koupačka 

v bazénu ve škole, ale i noční bojovka s vysílačkami nebo opožděné rozbalování 

severáckého dárečku.  

SRAZ: v pátek 14. 1. v 16.00 u klubovny 

NÁVRAT: v sobotu 15. 1. v 18. 00 u klubovny 

CENA: 350 Kč (100,- strava, 120,- ubytování, 50,- jízdné, 80,- bazén) 

NA SEBE: oddílové tričko, pevnou obuv a oblečení dle počasí  

S SEBOU: spacák, karimatka, oblečení na ven i dovnitř, čepice a rukavice,    

přezůvky, plavky a ručník, kartáček a pasta, nožík, uzlovačka, šátek, KPZ, deník a 

psací potřeby, pláštěnka, svačina a pití na cestu, rouška. 

Vše prosím sbalit do jednoho batohu! 

Těší se na Vás Elis (737 421 758) a vedoucí 
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