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Domů > Zimní VÝLET S TOMBOLOU a následné ZIMNÍ TÁBOŘENÍ

Vydal Administrátor [1], Pondělí, 3. Únor 2014 - 9:09
Téma: Občasná nástěnka [2]
Milí přátelé svěžího povětří, je tu další ročník tradiční zimní akce AG.
Malý výlet s tombolou už byl krásně zimní (třeba hned 1.ročník v r.1998) i vyloženě jarní
(předloni na Medníku). Letos to snad bez sněhu nebude, takže tombola a další hříčky by
mohly mít to správné bílé pozadí a dočkáme se i nějaké té koulovačky.
Sraz : SO 8.2. do 9.35 hl.n. u pokladen, nebo Smíchov 9.45 u pokladen
Odjezd : 9.50 z hl.n. (9,58 ze Smíchova) do Řevnic ; návrat 17.31 Smíchov, 17.39 hl.n.
Trasa : Řevnice - vzhůru: Babka 506 m n.m. (oběd, místo pro Zimní táboření) - jinudy zpět
Řevnice (8 km)
Program : různé hříčky (Medvědi a komáři, Obležená Babka aj.), polední oheň (!něco na
opečení), tombola (viz níže)
S sebou : důkladná zimní výbava (dobré boty, při sněhu dvoje rukavice), 50 Kč na vlak (s
leg.MHD), mapa KČT č.38, při sněhu jezdidla - pekáče, kluzáky apod.
Do tomboly sladkost nebo drobný okrasný či užitkový předmět, každý vyhraje aspoň jednu
věc! Letošní mimořádnou prémii získá NEJDĚTINŠTĚJŠÍ DÁREK do tomboly (tzn.
nejtypičtější pro malé děti).
Přihláška = Tombolový lístek (10 Kč/os) - bez něho nelze jet : do ČT 6/2 14h v kab. 410
Dotazy : prof.Lauschmann, kab.410, tel. 776 153 793, 251 811 478, 211.cz@centrum.cz [3]
Na sobotní tombolový výlet pak naváže ZIMNÍ TÁBOŘENÍ - viz zvl. dopisek
1.2.2014 Ve zdar akce věří a na Babku se spolu s vámi těší Zdeněk Lauschmann

Pozvánky na obě navazující akce:
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Kliknutím na obrázky získáte plnou verzi pozvánek v pdf.

« Zpět

Příbuzné články k tématu:
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Slovensko 2020:...

Cyklovýlet Švarcava...

Slovensko 2020:...

Sedm statečných se...
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