
Informace k výpravì

do Habru

termín: pátek 3.6. – nedìle 5.6. 2005
místo: Autokemp Habr - Volduchy
sraz: pátek 3.6. 2005 v 16:30 u Delvity 

(vlak jede ze Smíchovského nádraží v 17:32)
návrat: nedìle 5.6. 2005 kolem 15:30 k Delvitì

(pøijedeme na Smíchovské nádraží v 14:38)
cena: 100 Kè (bude vybráno na srazu)

s sebou: dva lístky na MHD – nemusí být pøestupní

spacák + karimatku

stan – vezmeme v klubovnì 2.6.!!!

kotlíky a tak – rovnìž z klubovny

malý batùžek na výlet

svaèinu na cestu

½ chleba (v Habru není obchod, tak a� máte nìco na
snídani)
misku na jídlo + lžíci

plavky

obleèení na spaní 

teplé obleèení na ven 

dobrou obuv!

pláštìnku 

vìci pro osobní hygienu 

šátek, ostrý nùž, zápisník, propisku

baterku, KPZ

výuèní list
(Jan Kirschner – Prófa: 728 75 13 13, Pavel Národa - Pajk: 605 429 289)

 !  Závazná pøihláška na výpravu 3.6. – 5.6. 2005  !
Jméno dítìte:________________________________

Operativní kontakt na rodièe: ___________________
(pro pøípad mimoøádné události) 

dítì po akci:
• odchází samo
• vyzvednou jej rodièe____________________________________Podpis

rodièe:_______________________________________________



Na svatého Vojtěcha jsem Vám slíbil, že Vás přivedu na

dvůr císaře Rudolfa II, krále. Neočekávané okolnosti však

tomu chtěly, že Vám píšu již nyní. Abych mohl dostát naší

dohodě, musíte mne co nejdříve vyhledat v lesích u městečka

Rokycany. Vše, co Vám chci sdělit, je určené jen pro Vaše uši

a kdokoli jiný by mohl tyto zprávy využít proti nám.

Doufám, že se brzy uvidíme. 

Mgr. Kelly

PS. Za Vaši námahu Vás odměním alespoň malou hostinou.

M.K.
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