
Podzimní družinová akce – Sualocin 
19. 11. – 21. 11 2021 

Mladí investoři a podnikatelé, zatímco jste odpočívali ve svých 

letních sídlech, ve světě se toho mnoho událo. Mimo jiné ceny 

všech nemovitostí rapidně stouply a vaše plantáže napadl Virus 

Banánus. Je nejvyšší čas vzchopit se a na zprávy ze světa reagovat, 

protože ve světě peněz není radno usnout na vavřínech. Světové 

burzy už na nás čekají. 

Sraz: v pátek 19.11. v 15.00 u klubovny 

Návrat: v neděli 21. 11. v 15.30 tamtéž 

Cena: 450 Kč (ubytování, strava, doprava a program) 

Na sebe: pevnou obuv, teplé oblečení a severácké tričko 

S sebou: spacák, oblečení na spaní, oblečení dovnitř i ven dle počasí, spodní prádlo, baterka 

(čelovka), pláštěnka, papuče, nožík, hygienické potřeby, deník a psací potřeby, KPZ, šátek, 

uzlovačka, menší svačinu a pití na cestu, rouška 

Prosím nechejte v batohu místo pro společné potraviny! 

Těší se na vás Kuba, Honza a Elis (737 421 758) 
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