ZAHAJOVACÍ PUTOVÁNÍ SUALOCINU
17. – 19. 9. 2021

Hola, hola! Prázdniny skončili, škola začala a s tím i náš nový severácký rok. Loni jsme schůzkám a akcí bohužel moc
nedali, a tak si to pojďme letos maximálně vynahradit. Začínáme hned v září, a to rovnou víkendovým putováním
v přírodě spojené s návštěvou našeho tábořiště a přespáváním na nedaleké zřícenině Zubštejn. Tak nabal batoh a
vzhůru užít si společný víkend plný zábavy a smíchu.
První noc strávíme v klubovně, pro někoho to bude
první přespání tady a v sobotu ráno se vydáme směr
Bystřice nad Pernštejnem. Prosím nabalte dětem
přiměřené množství oblečení a nezapomeňte na kousek
místa na společné jídlo.

SRAZ: v pátek 17. 9. v 16.30 u klubovny
NÁVRAT: v neděli 19. 9. v 16.00 u klubovny
CENA: 400 Kč (doprava, strava, MTZ)
NA SEBE: oddílové tričko, pevnou obuv a teplé oblečení dle počasí
S SEBOU: spacák, karimatka, čelovka/baterka, ešus, lžíce a hrníček, oblečení na ven, teplé oblečení na
spaní, spodní prádlo, hygiena, nožík, uzlovačka, šátek, KPZ, deník a psací potřeby, pláštěnka, svačina a pití
na cestu (minimálně 1,5 l), rouška
Těší se na Vás Elis (737 421 758) a Michal, Frodo

ZAHAJOVACÍ PUTOVÁNÍ SUALOCINU
17. – 19. 9. 2021

Hola, hola! Prázdniny skončili, škola začala a s tím i náš nový severácký rok. Loni jsme schůzkám a akcí bohužel moc
nedali, a tak si to pojďme letos maximálně vynahradit. Začínáme hned v září, a to rovnou víkendovým putováním
v přírodě spojené s návštěvou našeho tábořiště a přespáváním na nedaleké zřícenině Zubštejn. Tak nabal batoh a
vzhůru užít si společný víkend plný zábavy a smíchu.
První noc strávíme v klubovně, pro někoho to bude
první přespání tady a v sobotu ráno se vydáme směr
Bystřice nad Pernštejnem. Prosím nabalte dětem
přiměřené množství oblečení a nezapomeňte na kousek
místa na společné jídlo.

SRAZ: v pátek 17. 9. v 16.30 u klubovny
NÁVRAT: v neděli 19. 9. v 16.00 u klubovny
CENA: 400 Kč (doprava, strava, MTZ)
NA SEBE: oddílové tričko, pevnou obuv a teplé oblečení dle počasí
S SEBOU: spacák, karimatka, čelovka/baterka, ešus, lžíce a hrníček, oblečení na ven, teplé oblečení na
spaní, spodní prádlo, hygiena, nožík, uzlovačka, šátek, KPZ, deník a psací potřeby, pláštěnka, svačina a pití
na cestu (minimálně 1,5 l), rouška
Těší se na Vás Elis (737 421 758) a Michal, Frodo

