
 

Setonův závod 
30.4.2022 

 Těžko si vůbec vzpomenout, kdy jsme si naposledy 

užili Setonův závod. Avšak jeho dobrodružství máme 

opět na dohled, tentokrát v Žebětíně. Nezbývá než 

sestavit hlídky po třech závodnících, oprášit zapomenuté znalosti a dovednosti 

a vyběhnout na trasu. Čekají nás stanoviště s uzly, morseovkou, kytičkami, 

zvířátky a třeba první pomocí. Tak pojďme všem ukázat, co v nás je!  

Cena: 100Kč (startovné) 

Sraz: sobota 30. 4. 8:15 u klubovny 

Návrat: sobota 30. 4. 18:00 u klubovny 

Na sebe: oddílové tričko, pevná obuv, oblečení dle počasí 

S sebou: 2x jízdenka na 60min/šalinkarta, pláštěnka, jídlo a pití na celý den, 

deník, psací potřeby, uzlovačka, šátek, KPZ (s navlečenou jehlou a nití), 

kšiltovka, kroj 

Na všechny se těší Míša (737 890 287) a další vedoucí 
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