Jedeme do Zátoky pláňat u Keblova, tábořiště Poutníků, kteří letos
organizují sraz oddílů. Spíme ve stanech, které si vezeme s sebou.
SRAZ:

21. 9. 2018 v 16:15 před Billou
(Autobus jede z Florence v 17:15)
23. 9. 2018 kolem 18:00 opět k Bille

NÁVRAT:
CENA:
200 Kč
DOPORUČENÉ dva lístky na MHD nebo lítačku
VYBAVENÍ: jídlo a pití na cestu a páteční večeři
místo v batohu na společný proviant
spacák, karimatka
oblečení na ven,
oblečení na spaní (teplé, v září už jsou studené noci)
dobrá obuv (nejlépe pohorky)
pláštěnka nebo nepromokavá bunda
věci pro osobní hygienu, toaletní papír,
miska na jídlo, lžíce, hrnek
baterka, ostrý nůž, šátek, KPZ
písadlo a blok
Sportíkovské zpěvníky
(Lenka Neubauerová, 731 913 833 / lencak22@gmail.com)
Účast nahlaste nejpozději do 16. 9. 2018. Čím dřív, tím lépe. Děkuji.
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