
 

Zveme všechny teenagery na akci 

5 VĚCÍ A DOST  

25.–27. května 2018 
  
Čeká nás první víkendovka, o jejímž zaměření rozhodli její samotní účastníci. Vyrážíme 
tábořit do Ždánických lesů a s sebou si můžete vzít (kromě níže vyjmenovaných 
6 nezbytností), pouze dalších 5 věcí. Víc nic. Pojďte zkusit, zda to dokážete. Je to víkend, 
kde zkusíme plnit zadaný úkol s malým množstvím vybavení. Je to výzva pro odhodlané a 
nebojácné! 

Sraz: v sobotu, hlavní vlakové nádraží v 8:00. Odjezd 8:12. Návrat v neděli tamtéž v 15:48. 
On-line část víkendovky začíná již v pátek ve 20:00 a bude trvat cca do 23:00. On-line část 
víkendovky můžete strávit v pohodlí svého domova. Potřebujete akorát mobil a nějaký kredit. 
 
Účastnický poplatek: 250 Kč. Účastníci musí být elektronicky přihlášení na akci 
(www.lipka.cz/rozmarynek-vikendovky) – klikejte až na stránce dole. Pokud vám nejde se 
přihlásit, možná nemáte založený profil nebo nejste přihlášení do víkendovek Rezeda zde.  
V ceně je program, doprava, bonusové stravování. Na akci finančně přispívá Jihomoravský kraj 
formou úhrady části mzdových nákladů vedoucích i Statutární město Brno.  
Přihlašování do 23. 5. 2018. 
 
S sebou: čistou vodu v lahvi aspoň 3 litry, batoh, oblečení a obutí (pouze to, co oblečete nebo 
obujete na sebe), osobní hygienické potřeby, 500g libovolných potravin, kdo má, tak atlas jedlých 
rostlin. Můžete mít také mobilní telefon, jeho využití však podléhá pravidlům „hry“, tedy jeho 
použití bude dosti limitováno.  
Dále si sbalte max. 5 dalších věcí dle vlastního uvážení (Něco na spaní? Něco v čem a jak uvaříte? 
Něco proti dešti? Něco na zahnání tmy? Vreckový nožík? Knížku na čtení?). Je to na vás 
  
POZOR!!!! Venku budeme za každého počasí po celou dobu akce (i přes noc).  
 

Těší se na vás Martin a Verča! 

  
Další akce budou: 23. 6. (šifrovačka Dnem 2018); letní tábor ExpediceEko 9.–14. 7. 2018 
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