
 

 

Sraz:   ve čtvrtek 28. 9. 2017 v 10:15 na zastávce Brno - Úzká (za OD Tesco), odjezd busem č. 701 v 10:40. 

Návrat: v neděli 1. 10. 2017 v 9:45 v církvi SŽ Brno, Nové Sady 37 (děti nutno vyzvednout nejpozději do 12:00 z dětské církve SŽ). 

   Děti je také možno vyzvednout na zastávce Brno – Úzká, kam přijíždíme ranním autobusem v 9:28. 

Strava:         5x denně včetně pitného režimu. 

První jídlo bude čtvrteční oběd, poslední jídlo nedělní snídaně s drobnou svačinou na cestu zpět.                             

 

Pobyt bude tradičně na naší základně v Hostěnicích.  

Na jaře jsme sázeli semínka dýní a nyní se budete moci pochlubit svou sklizní – vezměte tedy s sebou vše, co jste vypěstovali.  

Pokud se vám neurodilo tak nezoufejte, surovin na „dýňové“ recepty bude dost. 

Kromě vaření se můžete těšit na spoustu her venku i vevnitř. Osvěžíme své znalosti ze schůzek a pustíme se do netradiční práce s mapou. 

Své svaly opět využijeme při přípravě dřeva na topení a zručnost projevíme při opravách ptačích krmítek.   

Vzhledem k chladnějšímu počasí si nabalte teplé oblečení.  

 

                      NEBOJTE SE POZVAT I SVÉ KAMÁRÁDY A PŘÁTELE 

  

S sebou:  teplé sportovní oblečení a obuv (vhodné jsou i holínky)   

teplé oblečení na spaní a spacák   

            hygienické potřeby (zubní kartáček, pastu, hřeben, ručník)  

                       nožík, baterku, šátek, uzlovačku, KPZ, Bibli, zápisník a psací potřeby 

  dýně a cukety, které se vám podařilo vypěstovat (máte-li) 

 

Cena:  300,- Kč pro ty, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2017/2018 (bližší info k placení příspěvků u Přemka 606 147 916) 

             350,- Kč pro ostatní 

             2x jízdenka MHD na 4 zóny (cena zlevněné jízdenky 17,- Kč), těm, kteří mají „šalinkartu“ na zóny 100 a 101 

  stačí dokoupit 2x jízdenka MHD na 2 zóny (cena zlevněné jízdenky 10,- Kč), nutno mít „šalinkartu“ s sebou   

         

Zodpovídá: Ing. Simona Kavalcová, mob.: 728 100 488, e-mail: kavalcova.simona@seznam.cz 

Nahlásit stačí e-mailem, SMS nebo telefonátem do 26. 9. 2017 do 21:00.  
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