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VELIKONOCE
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Letos se vydáme opět na tradiční Velikonoční výpravu, tentokrát však na nové
místo - budeme ubytovaní u skautů v Havlíčkově Brodě. Během výpravy se
vydáme na výlety a prohlédneme si okolí, ale také si zahrajeme nějaké hry
a samozřejmě dojde i na velikonoční rukodělky.
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čtvrtek 18. 4. - pondělí 22. 4. 2019
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Skaut Klub Havlíčkův Brod

spacák, karimatka, lahev na vodu,
přezůvky, teplé oblečení, pevná obuv,
batůžek na výlety, hygiena, baterka, deník
a tužka, zkoušky, zpěvník, uzlák, KPZ
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SRAZ:

Ostatní podle kartičky Vybavení
na výpravu...
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KDE?

v 09:30 u klubovny

NÁVRAT:
v 16:00 ke klubovně

JÍDLO:
společné jídlo od čtvrteční večeře

DOPRAVA:

PO RUCE:
pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz,
na sebe kroj (košile, šátek, kdo nemá, tak
tričko)

NEBRAT:
mobily, cennosti

vlakem

SPECIÁLNÍ VÝBAVA:

PENÍZE:

vajíčka, pentličky; mrskačky si budou moct
kluci uplést na výpravě

600 Kč doneste nejpozději do čtvrtka
11. 4. Číslo účtu 2400764340/2010, VS
1903.. + vaše dvojčíslí.
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