
Ledovánky 

13. - 14. 1. 

Zima nám ještě neskončila, tak si ji pojďme společně užít. Zabruslíme si na kluzišti, pak nás 
nemine i discgolf a neobejdeme se bez malého turnaje v deskovkách.  

Sraz: v pátek 13.1. 16:30 u klubovny 
Návrat:  v sobotu 14.1.  16:45 u klubovny 
Cena: 300Kč na schůzce/400 Kč na sraze (doprava, strava, program, 
ubytování, MTZ) Platba pouze v hotovosti. 
Na sebe: oddílová tričko, pevná obuv, oblečení dle počasí 
S sebou: spacák, karimatka, hrneček, pláštěnka, nožík, KPZ, šátek, 
uzlovačka, deník/blok, psací potřeby, jízdenky (na 60 minut) /šalinkarta, 
oblečení na spaní, spodní prádlo, ponožky, (teplé) oblečení dovnitř a ven, 
čepice, rukavice, baterka (čelovka), papuče, hygienické potřeby, ručník, 
oblečení na brusle + brusle, svačina a pití na cestu. 
 
Vše bude sbalené v jednom batohu a nechte prosím volné místo na společné věci.  
Kdo nemá brusle a bude si je půjčovat na kluzišti, tak donese +50kč 
 

Těší se na vás Myška 602 606 965 a vedoucí! 
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