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Jako každý rok se v říjnu vydáme
na
naši
tradiční
podzimní
výpravu.
Letos
společně
zavítáme do Orlických hor, kde
nás mimo krásnou přírodu čekají
i různé hry a zábava 
☺
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V pátek 26. října v 16:30 
u klubovny
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V úterý 30. října v 18.00u klubovny
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Doprava:

Vlakem, najatým autobusem
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S sebou :

spacák,přezůvky do budovy, malý batůžek na
výlety, láhev na vodu, hrnek, hygiena, ručník, uzlák,
baterka, nožík, deník, tužka,zpěvník, šátek,
zkoušky, KPZ, pevnou obuv,oblečení do budovy i
na ven (podle počasí spíše teplejší), náhradní prádlo a
ponožky, ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu.
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Poplatek:

850 Kč Hotově přinést na schůzku nejpozději do
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Jídlo:
Po ruce:
Nebrat:
Na cestu:

19.10. 2018
Popř. elektronicky převodem na účet
2400764340/2010 (variabilnísymbol: 1807.. plus vaše
dvojčíslí)
na pátek večer svoje, od soboty ráno do úterního
oběda společné
2 jízdenky na 60 min. nebo šalinkartu!, pláštěnka,
pár peněz, zábavu do vlaku
mobily ani jiné elektronické hračky
Oddílové tričko, košili a šátek (kdo má)

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 
606 111 788
manažer akce Zajda * zajda@severka.cz * 775 540 305
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