
Sraz PTO 27. - 29. 5. 2022 
Tak je to tady! Sraz pionýrských tábornických oddílů, kde se dozvíme naše celoroční snažení 

v rámci soutěží Zelené ligy! A nejen to, letošním tématem Srazu PTO jsou piráti, zahrajeme 

si tedy spoustu her s kamarády z ostatních oddílů, zazpíváme si u táboráku a užijeme si 

spoustu zábavy! Tak neváhejte a zúčastněte se Srazu PTO s námi! 

Sraz: dne 27. 5. 2022 v 16.00 u klubovny 

Návrat: dne 29. 5. 2022 v 15.30 ke klubovně 

Cena: 500 Kč (ubytování, doprava, jídlo, program) 

Na sebe: oddílové tričko, pohorky, oblečení do přírody dle počasí 

S sebou: kroj a slušné kalhoty (ne tepláky!), 2x jízdenky na 15 min/šalinkarta, pirátský 

oblečení (kdo chce zapadnout), svačina, pití na cestu, velký batoh, spacák, karimatka, 

pláštěnka, oblečení do přírody na 2 dny, spodní prádlo na 2 dny, oblečení na spaní, hygiena, 

deník, psací potřeby, šátek, uzlovačka, KPZ, nožík, čelovka, ešus, hrnek, lžička, sluneční 

brýle, pokrývka hlavy 

Na všechny se těší Lucka, Ševa (731 019 469) a ostatní vedoucí 
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