
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Kamarádi 

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut
50 Kč na program a ceny
pláštěnka, pevná obuv, oblečení do lesa
kapesné: 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 
Kontaktní osoba

 ------------------------------------------------------

Moje dítě…
se zúčastní výletu Kamarádi
Souhlasím s
 
Telefon na rodiče v
Dítě může jít samo do
 
 
V Brně dne:

           

Kdo to kdy slyšel, bobovat bez sněhu? 

Kamarádi – Hamernice 
Č

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut

na program a ceny
pláštěnka, pevná obuv, oblečení do lesa
kapesné: cena jedné

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 
Kontaktní osoba: Mgr.

------------------------------------------------------

……………
účastní výletu Kamarádi

Souhlasím s jeho jízdou 

na rodiče v 
Dítě může jít samo do

dne:  

                  www.kamaradihamernice

Kdo to kdy slyšel, bobovat bez sněhu? 

Hamernice 
Čekají tě hry

kde 

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut

na program a ceny pro děti
pláštěnka, pevná obuv, oblečení do lesa

jedné jízdy je 50
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 

: Mgr. Míša Havlíčková

------------------------------------------------------

………………
účastní výletu Kamarádi-Hamernice do Mariánského údolí

jízdou na bobové dráze.

 době akce:
Dítě může jít samo domů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte).

   

www.kamaradihamernice

Kdo to kdy slyšel, bobovat bez sněhu? 
Neváhej 

Hamernice tě zvou na 
tě hry, soutěže

kde se projedeme

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut

ro děti 
pláštěnka, pevná obuv, oblečení do lesa

jízdy je 50 Kč, cena za 5 jízd 
Přihlášky odevzdejte nejpozději do čtvrtka 10.5.2018

Míša Havlíčková

------------------------------------------------------

……………
Hamernice do Mariánského údolí

bobové dráze.

akce: 
mů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte).

  

www.kamaradihamernice

Kdo to kdy slyšel, bobovat bez sněhu? 
eváhej a přijď se přesvědčit

tě zvou na jarní výlet
soutěže a bobová dráha
se projedeme dvoumístnými boby.

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut

pláštěnka, pevná obuv, oblečení do lesa, svačina + pití na celý den
č, cena za 5 jízd 
čtvrtka 10.5.2018

Míša Havlíčková tel.: 728751177
 

------------------------------------------------------Přihláška 
 

…….………
Hamernice do Mariánského údolí

bobové dráze. 

mů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte).

  Podpis rodičů: 

www.kamaradihamernice.cz 

Kdo to kdy slyšel, bobovat bez sněhu? Ale 
se přesvědčit

výlet, tentokrát do Mariánského údolí
bobová dráha www.

dvoumístnými boby.

Sraz 12.5.2018 v 10 hod před školou Arménská 
Návrat 12.5.2018 v 17:45 před školou Arménská 
Sebou: šalinkarta nebo 2x jízdenka na 60 minut 

svačina + pití na celý den
č, cena za 5 jízd 200 Kč
čtvrtka 10.5.2018 p.uč. Juránek, Vašíčková nebo Široká

tel.: 728751177, mail

řihláška ---------------------

… nar. ……
Hamernice do Mariánského údolí

mů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte).

Podpis rodičů: 

 

le ano, i to se dá!
se přesvědčit! 

ntokrát do Mariánského údolí
www.bobovkabrno.cz

dvoumístnými boby. 

svačina + pití na celý den 
Kč; možnost 

p.uč. Juránek, Vašíčková nebo Široká
, mail: siroka.michaela@centrum.cz

-----------------------------------------------------

………………
Hamernice do Mariánského údolí.  

mů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte).

Podpis rodičů:  

ano, i to se dá!  

ntokrát do Mariánského údolí
bobovkabrno.cz,

 

 
možnost zakoupit i 

p.uč. Juránek, Vašíčková nebo Široká
siroka.michaela@centrum.cz

--------------------------------

…… VZP …

mů / vyzvednu si ho před školou (prosím zatrhněte). 

ntokrát do Mariánského údolí. 
, 

i občerstvení.
p.uč. Juránek, Vašíčková nebo Široká

siroka.michaela@centrum.cz

--------------------------------

……………

občerstvení. 
p.uč. Juránek, Vašíčková nebo Široká 

siroka.michaela@centrum.cz 

-------------------------------- 

…… 


