Harcovnické dvojky a trojky!
Dlouho jsme se neviděli a moc se nám po vás stýská. Proto jsme připravili na jaro hned dvě
události, na kterých si spolu určitě užijeme spoustu harcovnického veselí.

HARCOVNICKÁ ZOO
Jako první se vydáme prozkoumat nové i staré pavilony pražské zoologické zahrady.
Sejdeme se v sobotu 20. dubna 2013 v 10:00 v horní části stanice metra Nádraží
Holešovice před McDonaldem. Odtud vyrazíme zvířecím expresem do pražské ZOO, kterou
prolezeme skrz na skrz a možná se od zvířat naučíme i pár kousků, které využijeme
na našem letním přírodním táboření.
Ze ZOO se vrátíme v 17:00 opět na stanici metra Nádraží Holešovice.
S sebou si vezměte:
- svačinu a pití
- dobrou chodící obuv
- nepromokavou bundu či pláštěnku
- 150,- Kč na vstupné a cca 100,- Kč na něco dobrého k obědu
- 2 lístky na autobus MHD
Přihlaste se nejpozději do 18. 4. e-mailem na harcovnici@harcovnici.cz

JARNÍ HARC
Brzy po ZOO se setkáme na celý víkend, kdy vyrazíme do malebné vesnice Žleby a necháme
se pohostit na chalupě u naší klukovnice Zuzky. Užijeme si snad už teplého jarního počasí,
vyrazíme na výlet, zazpíváme si u ohně a užijeme si pořádnou legraci.
Důležité informace:
Kdy: 31.5.-2.6. 2013
Sraz: pátek 31.5. v 16:30 u pokladen na Hlavním nádraží v Praze
Návrat: neděle 2.6. v 18:00 tamtéž
Kam jedeme: Žleby, okres Kutná Hora
Peníze: na cestu cca 250,- Kč a něco málo navíc kdybychom potkali nějaký stánek
Přihlášení: nejpozději do pátku 24.5. 2013 na e-mail harcovnici@harcovnici.cz
Co vzít s sebou:
 dobré boty, adekvátní oblečení (pláštěnka a teplé oblečení)
 spacák, karimatku, lžíci a misku
 jídlo na víkend (chleba, buřty na opékání, jídlo na páteční večer a dvě snídaně,
dobroty na svačiny – jídlo na obědy zajistíme)
Vše zabalte do batohu, ať se vám dobře cestuje. Neberte si zbytečné zásoby pití,
čaj i voda bude k dispozici.
Všechny informace včetně pozvánky najdete na www.harcovnici.cz.
Těšíme se na vás!!! Harcovnické vedení

