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Zvadlo

☺

☺

Vandr Exotů

Zvadlo

☺

Vandr Exotů

Vandr aneb zpátky ke kořenům. Lehce
náročnější výprava, ani tak ne co se týče
fyzické aktivity, ale spíš ve schopnosti
postarat se o sebe a ostatní.
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fyzické aktivity, ale spíš ve schopnosti
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Kdy?

21. – 23. září 2018

Kdy?
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Kde?

okolí Bystřice nad Pernštejnem

Kde?

okolí Bystřice nad Pernštejnem

Sraz:

v pátek v 16:30 u klubovny

Sraz:

v pátek v 16:30 u klubovny

Návrat:

v neděli v 17:00 u klubovny

Návrat:

v neděli v 17:00 u klubovny

Doprava:
S sebou:

vlakem a pak pěšky

Doprava:
S sebou:

vlakem a pak pěšky

Poplatek:

spacák, karimatka, lžíce, hrnek, ešus, lihový vařič (kdo
má), hygiena, ručník, uzlák, baterka, nožík, deník, tužka,
šátek, KPZ, oblečení dle počasí, náhradní prádlo a
ponožky, plavky, ostatní podle kartičky Vybavení na
výpravu
200 Kč donést osobně na schůzku 20. 9. 2018
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ponožky, plavky, ostatní podle kartičky Vybavení na
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Jídlo:

jako obvykle na pátek večer svoje, od soboty společné

Jídlo:

jako obvykle na pátek večer svoje, od soboty společné

Po ruce:

pláštěnka, něco na hlavu, pár peněz, jídlo a pití na cestu

Po ruce:

pláštěnka, něco na hlavu, pár peněz, jídlo a pití na cestu

Nebrat:

mobily ani jiné elektronické hračky

Nebrat:

mobily ani jiné elektronické hračky

Na sebe:

funkční tričko, nejlépe nové severácké

Na sebe:

funkční tričko, nejlépe nové severácké
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