☺

Zvadlo

☺

„Ninja byl pro špionážní účely speciálně vycvičený jedinec v Japonsku.
Nindžové byli mistry v umění nindžucu. Toto umění v sobě zahrnovalo jak různé
druhy boje se zbraněmi i holýma rukama, techniky nenápadného pohybování se
v krajině, tak třeba různá řemesla, zpěv či tanec.“
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Sraz :

V pátek 17:30, na konečné 1 v Řečkovicích
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Návrat :

V neděli 15:10, na konečnou 1 v Řečkovicích
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Doprava:
S sebou :

šalinou a autobusem
Spacák, karimatka, přezůvky do budovy, lžíce,
hrnek, hygiena, ručník, uzlák, baterka, nožík,
deník, tužka, šátek, NZ (Nováčkovská zkouška),
KPZ, také teplejší oblečení na ven (podle počasí),
pevná obuv, náhradní prádlo a ponožky, ostatní
podle kartičky Vybavení na výpravu.
250 Kč. Hotově přinést na schůzku nejpozději
do 8. 2. 2018
na pátek večer svoje, od soboty ráno do nedělního
oběda společné
Šalinkarta, nebo 2x jízdenka na 60 min!,
pláštěnka, pár peněz, jídlo a pití na cestu
mobily ani jiné elektronické hračky nebo drahé
věci.
Oddílové tričko, košili a šátek kdo má.
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Poplatek:
Jídlo:
Po ruce:
Nebrat:
Na cestu:

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 606 111 788
manažer akce Ondra * ondra.n@severka.cz * 605 192 996
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