
KRIMI PODZIMKY 
26. - 29. 10. 2017 

Rok se s rokem sešel a náš čekají podzimní prázdniny. Společně se vydáme do Litomyšle do klubovny 

místních skautů. Užijeme si spoustu zábavy, ale přitom se budeme snažit vyřešit vraždu. Kvůli té jsme do 

těchto míst pozváni jako specialisté. Místní policie si neví rady a tak přichází čas podělit se o svoje 

zkušenosti a najít vraha. Tak hurá do akce, není nad čím váhat! Tohle je ideální možnost jak strávit čas bez 

školy. 

Sraz: ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 9:30 u klubovny 

Návrat: v neděli 29. 10. 2017 v 15:15 na hlavním nádraží 

Cena: 900 Kč (300 Kč ubytování, 260 Kč doprava, 240 Kč 

jidlo, 100 Kč program a MTZ) 

Na sebe: kroj, pevnou obuv a oblečení dle počasí  

S sebou: spacák, oblečení na 5 dní dovnitř i ven, teplé ponožky, čepice, rukavice, punčocháče, 

přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnka, baterka, uzlovačka, KPZ, deník a psací potřeby, 

šátek, nožík, svačinu a pití na cestu, 2x jízdenky na 15 minut 

 

Na všechny se těší Myška, Kiki a Míša (737 890 287). 
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