PODZIMNÍ VÝLET
BALLOON CLUBU
Přátelé, kamarádi..........& Vážení rodičové,

PIKOVICE 2015

„Kostky jsou vrženy“ – máme tady další podzimní výlet Balloon Clubu. Podíváme se zase na nové místo a jak
už název výletu napovídá, budeme potřebovat i trochu štěstí (doufejme, že s počasím ho mít budeme).
Ti starší, kteří dávali ve škole pozor by už měli vědět, která z historických postav vyslovila nezvratnou větu:
„Kostky jsou vrženy“. My se ovšem nebudeme brodit historií, ale vyzkoušíme si, co všechno jde pomocí
hracích kostek podniknout. A rozhodně to nebudou je stolní společenské hry. V sobotu plánujeme okružní
výlet z Pikovic přes Medník na Třebsín a Posázavskou stezkou zpět do Pikovic. Kostky nás tedy zavedou
i do přilehlých lesů a luk, kde si vyzkoušíme, jaké to je být kostkou i figurkou, které dává kostka směr.
A rozhodně to nebude vždycky jen o štěstí.... :-)
Táborová kapela naladí nástroje do snesitelných tónů a zase se do toho s upocenými čely „vopře“!
A co třeba dýdžej Pája? Tak to fakt nevím, ještě jsem s ním nemluvil. Ovšem hlavně, že je sranda.... :-))))

A tady jsou všechny informace o VRŽENÝCH KOSTKÁCH 2015:
KDY SE KONÁ:

pátek 2. 10. – neděle 4. 10. 2015

KDE TO BUDE:

v rekreačním zařízení KATKA, Pikovice (u řeky Sázavy)

ODJEZD: Pátek 2. 10. v 17.55 z Hlavního nádraží, sraz v 17:15 v hale u průchodu k pokladnám.
(Os 9017, Praha hlavní nádraží 17:55, Petrov u Prahy/Pikovice 18:50).
NÁVRAT: Neděle 4. 10. na Hlavní nádraží, sraz v 17:45 v hale u průchodu k pokladnám.
(Os 9062, Petrov u Prahy/Pikovice 16:37, Praha hlavní nádraží 17:35).
Radovali jsme se, že pofrčíme necelou hodinku vlakem bez přestupu. Bohužel na trati je výluka a z Měchenic do Pikovic
pojedeme náhradní autobusovou dopravou. Ale byli jsme se na místě podívat, autobusů jezdí dost a samozřejmě navazují
plynule na vlak, takže to prostě zvládneme.
STRAVA: páteční večeře – nedělní oběd. Jídlo připraví naše osvědčené kuchařky – vybavenou kuchyň máme k dispozici.
V sobotu plánujeme v rámci výletu oběd v restauraci u Novotných na Třebsíně. Vzhledem k tomu, že mám nedaleko chatu
a majitelé restaurace jsou moji přátelé, budeme mít zajištěnu péči a soukromí v přilehlém sále, vše doplněné nespornými
kvalitami místní kuchyně.
S SEBOU & NA SEBE: POZOR! letos je nutný SPACÁK. Spíme v baráku (ti menší) a částečně v chatkách (ti větší)
na postelích s matracemi, ovšem povlečení tentokrát nebude k dispozici. Teplé oblečení a dobré boty + 1x sportovní
boty jako přezůvky. Nezapomeňte na PLÁŠTĚNKU a mycí potřeby, to vše v pohodlném batohu (Nepůjdeme daleko,
cca 0,75 km – spacák se dá případně zvládnout v ruce).
CENA VÝLETU: 900 Kč (zahrnuje dopravu, stravu a ubytování). Popř. nějaké to kapesné, ale nutné to není, vše je zajištěno.
PLATBA: v hotovosti u odjezdu.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 29. 9. 2015:
tel.: 602 234 314 (Milan Mžourek) – stačí i SMS.
e-mail: milan.mzourek@prodtp.cz nebo milan.mzourek@gmail.com

Těšíme se na Vás
Za všechny vedoucí,

Miži
(Milan Mžourek)

