
                    Zahajovací výlet 
neděle 24. 9. 2017 

Rok se s rokem sešel a máme tu opět 

nový severácký rok, který už 

tradičně začínáme výletem. 

Zavítáme do okolí Brna 

k Adamovu, prozkoumáme okolní 

lesy a rozhledny. Nebudou chybět 

bojovky, zábavné hříčky a nakonec 

si vyzkoušíme menší orientační běh na první soutěž 

v Zelené lize. Těšíte? Určitě máte na co! Oprašte 

batůžky, nachystejte svačiny a jedeme  

Sraz: v neděli 24. 9. v 8:15 v klubovně  
Návrat: v neděli 24. 9. v 18:00 ke klubovně 
Cena: 100 Kč (doprava, program, ceny) 
S sebou: pláštěnku, uzlovačku, papír a psací pomůcky, 
šátek, jídlo a pití na celý den, jízdenku (2 x 10 min) 
Na sebe: oddílové tričko, teplé oblečení, pevné boty  
                    Na všechny se těší Lucka a Elis (737421758) 
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