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V každé zemi se Vánoce slaví trošku jinak.
U nás nosí dárky Ježíšek, jí se kapr
s bramborovým salátem a rozbalují se dárky.
Ale víte, jak se slaví dárky jinde ve světě?
Na Vánoční výpravě se to určitě dozvíte.
Čekají nás Mezinárodní Vánoce!
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v pátek 14. prosince v 16:30 u klubovny
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v neděli 16. prosince v 18:00u klubovny
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vlakem, autobusem a kousek pěšky
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S sebou:

spacák, přezůvky, baterka, hygiena, ručník, deník,
tužka, zpěvník, zábavu jako karty, vhodné a teplé
oblečení a obutíi na sníh, když bude sníh, tak lopatu,
ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu
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Poplatek:

300,- Kč, zaplatit nejpozdějido 6. 12. 2018,
Popř. převodem na účet 2400764340/2010(variabilní
symbol: 1809.. plus vaše dvojčíslí)
na pátek večer svoje, od soboty ráno společné
pláštěnka, zábava do vlaku
mobily ani jiné elektronické hračky
oddílové tričko, košile a šátek (kdo má),
baterka - půjdeme kousek za tmy
můžete vzít cukroví, dárky pro kamarády vhodně
popsané (jménem i příjmením), možno donést
zabalené zvlášť, vezmeme je autem
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Jídlo:
Po ruce:
Nebrat:
Na cestu:
Vánoční výbava:

10. PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * jirka@severka.cz * 
606 111 788
manažer akce Peťa L. * peta@severka.cz * 774 036 579
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