
Velikonoce se Severkou 

 14. - 17.4. 2022 
Konečně je to tady! Po třech letech se vydáme strávit společné Velikonoce. Čeká na nás ubytování 

nedaleko Opavy, kde prozkoumáme krásy zdejší krajiny. A možná i nalezneme tajemný poklad, který 

se ukrývá v tajůplných místech nedaleko našeho útočiště. Můžete se také těšit na severácké 

velikonoční tradice. Letos mrskají kluci, a proto si upletou mrskačku a holky pro ně připraví odměnu, 

kterou jak je již zvykem, nebude jednoduché získat. 

 

Sraz: ve čtvrtek 14.4. 8:00 u klubovny  

Návrat: v neděli 17.4. 19:30 tamtéž 

Cena: 1000 Kč (doprava, ubytování, strava, MTZ) - ubytování je 

částečně hrazeno z dotace 

Na sebe: oddílové tričko, pohodlné oblečení dle počasí, pevná 

obuv 

S sebou: spacák, oblečení na spaní, oblečení dovnitř i ven dle počasí, spodní prádlo, přezůvky, 

baterka (čelovka), pláštěnka, nožík, hygienické potřeby, ručník, deník a psací potřeby, KPZ, šátek, 

uzlovačka, menší baťůžek a pořádnou láhev na vodu na výlety, větší svačinu a pití na cestu, rouška, 

holky přibalí sladkosti a mašle pro kluky. 

Vše bude sbaleno do jednoho batohu! 

Na všechny se těší Lucka a Moucha (732 271 833) 
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