
Velikonoční  výprava 

ČESKÁ KANADA 

Mrákotín 17. – 20.4.2014 

 

sraz: ve čtvrtek 17.4.2014 v 6.15 hodin na nádraží ČD v Břeclavi 
ubytování: fara Mrákotín, nedaleko Telče   http://mrakotin.farnost.cz/?act=galerie  
s sebou: spacák + vložku + oblečení na spaní, přezůvky do ubytovny, 

oblečení na program venku i uvnitř, dobré boty, případně náhradní převlečení, 
hygienické potřeby (kartáček, pastu na zuby, mýdlo, ručník, hřeben, toaletní papír, 
nějaký krém na ruce ad.) 

Prosím pozor z důvodů různých slev na vlak je potřeba, aby každý mladší 15 let měl 
s sebou průkazku s fotografií a datem narození. Někteří chlapci již mají oddílovou 
průkazku, kdo ještě nemá a měl by zájem, může donést průkazovou fotografii 3 x 4 cm 
na oddílovou schůzku před velikonoční výpravou v pátek 11.4.2014 
povinně: zápisník a psací potřeby, uzlák, šátek, KPZ, retrooblečení z 30.let k programu 
jídlo bude společné: každý vezme: biscuit pro sebe, čaj 10 sáčků, 200 g cukru,  ½ bochník 

chleba, 1 vejce uvařené, 2 velké brambory, staří vlci: 1 velkou cibuli, 1 klobásek, vlčata: 1 citron, 

malou paštiku  Mloci: pórek, těstoviny 0,5 kg, strouhanka 0,5 kg, kompot 3 sklenice, kuřecí stehna 
cca 0,5 kg, mrkev velké 6 ks, tavený sýr 1 kr bez příchuti, čočka 2 kg tvrdý sýr v celku 200g,  
Štiky: těstoviny 0,5 kg, máslo obyčejné, perla máslová 2, kuřecí stehna cca 0,5 kg, petržel velká 5 

ks, nudle tenké do polévky 500 g, tavený sýr 1 krabička bez příchuti  Jestřábi: těstoviny 0,5 kg, 
máslo obyčejné, cukr prášek 200 g, kuřecí stehna cca 0,5 kg, rýže 10 sáčků, tavený sýr 1 kr bez 
příchuti  Vedení: těstoviny 0,5 kg, kuřecí stehna cca 0,5 kg, cibule 3, olej 2 l, marmeláda 3 skl, 

americké  brambory, tavený sýr 1 krabička bez příchuti, 
Zbytek se dokoupí na místě.  
program: výpravy a vycházky do České Kanady, plnění orlích per 

     v pátek 21.4.2014 uspořádáme historický „Svojsíkův den“ nezapomeňte dobové oblečení 
cena: 550,- Kč (odevzdat na srazu) 
návrat: v neděli 20.4.2014 v 18.54 rychlíkem EC od Brna 

 

Přihlášku odevzdejte spolu s poplatkem nejpozději na srazu 

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

PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ VÝPRAVU 
Česká Kanada 17. – 20.4.2014 

Závazně přihlašujeme našeho syna 
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

Velikonoční výpravu do České Kanady, 17. – 20.4.2014 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 550,- Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                    podpis rodičů 

http://mrakotin.farnost.cz/?act=galerie

