Lodičky na Lužnici
termín:
kam jedeme:
sraz:
návrat:
cena:
vybavení:

Pátek 5.6. – neděle 7.6. 2015
Lužnice mezi Táborem a Bechyní
(spíme ve vlastních stanech)
Pátek 5.6. 2015 v 16:20 u Billy
(vlak jede ze Hlavního v 17:33)
Neděle 7.6. 2015 kolem 18:30 k Bille
(přijedeme zase na Hlavní v 17:30)
700 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy
Věci povezeme s sebou na lodích tak je třeba šetřit místem.
Na dva lidi máme jeden barel, co se nevejde, pojede v
igeliťáku. Pokud máš loďák s popruhy (aby se s ním dalo
cestovat), vezmi si ho místo batohu.
dva přestupní lístky na MHD
kousek místa v batohu na proviant
spacák a karimatku
sváču na cestu a páteční večeři, láhev s pitím
boty do vody a druhé do sucha
oblečení na loď (rychleschnoucí)
šátek na hlavu nebo klobouk
opalovací krém, repelent
misku na jídlo + lžíci + hrnek
teplé oblečení na spaní
plavky, ručník
oblečení do kempu (pozor, večer u řeky bude chladno)
pláštěnku – jen pro jistotu
věci pro osobní hygienu, toaletní papír (jeden nikdy neví ...)
ostrý nůž, blok, baterku, KPZ
(Jan Kirschner – Prófa: 728 751 313)

!

Závazná přihláška na výpravu 5.6. – 7.6. 2015

!

Jméno dítěte:_____________________________________________
Operativní kontakt na rodiče: _________________________________
(pro případ mimořádné události)

dítě po akci:
• odchází samo
• vyzvednou jej rodiče




Podpis rodiče:_____________________________________________
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