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Jako každý rok nás čeká Sraz PTO, kde se potkáme s ostatními oddíly,
zahrajeme si společně velkou hru a vyhlásí se výsledky Zelené Ligy. Letošní
sraz bude motivovaný Westernem a zlatou horečkou. Přibalte si proto s sebou
také tématické oblečení a vybavení, alespoň klobouk a košili.
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S SEBOU:

pátek 24. 5. - neděle 26. 5. 2019

spacák, karimatka, lžíce, ešus, hrnek,
lahev na vodu, sportovní oblečení,
hygiena, baterka, nůž, deník a tužka,

pátek 24. 5. - neděle 26. 5. 2019

spacák, karimatka, lžíce, ešus, hrnek,
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zpěvník, uzlák, KPZ, pokrývka hlavy,
opalovací krém, repelent, severácký kroj,
šátek
Ostatní podle kartičky Vybavení
na výpravu...

TZ Krkatá Bába

AKCE PTO

KDE?
TZ Krkatá Bába

SRAZ:
v 17:00 Klubovna

NÁVRAT:
v 17:00 ke klubovně

JÍDLO:
na pátek večer svoje, od soboty společné

DOPRAVA:
vlakem a autobusem

PENÍZE:
300 Kč doneste nejpozději do čtvrtka
16. 5.

PO RUCE:
pláštěnka

NEBRAT:
mobily

SPECIÁLNÍ VÝBAVA:
Téma tohoto Srazu je Western a zlatá
horečka. Vemte si tedy s sebou kostým klobouk, košile a všemožné další doplňky.
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