
Setkání
5.-6. října

pro všechny účastníky bývalé i nové

Sbohem, krbe s komnatou!
Ať padá déšť a vichry řvou,
jen nasedni než se rozední,
jsme za lesem a za horou

Roklinka s elfy čeká nás
na louce, nad níž strmí sráz, 
do pustých blat žene nás chvat,
kam pak, to neví nikdo z nás.

Nepřítel za námi, před námi děs,
za lůžko postačí zelený les,
až nakonec vše zdoláme přec
a odpočineme od svých cest.

Tak nasedni! Tak nasedni!
Musíme jet, než se rozední!

cena: 880 kč



http://www.agenturahobit.cz/+420 603 154 261

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVA
5. – 6. října 2019
Ubytování ve škole v Kutné Hoře.
Pro bývalé i budoucí účastníky.
Cena 880 Kč za celý víkend.

Těší se na vás tým ve složení Lukáš H., Johanka, Lucka a Kuba.

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

Roklinka vždy skýtala bezpečný úkryt pro všechny, kdo do ní zavítali  
s dobrým úmyslem. Pojďte se v ní setkat s přáteli z léta i s instruktory a zažít 
ještě jeden příběh.
Ať už jste si vybrali putování historií, hledání inspirace, pátrání po magických 
zvířatech nebo jste byli jedním z robinsonů na pustém ostrově, týden utekl 
jako voda.
A tak si nezapomeňte do kalendářů zapsat i jedno datum podzimní. Víkend, 
kdy společně nahlédneme do sbírky těch nejlepších zážitků z léta, kdy se  
v dobré společnosti znovu potkáme se svými přáteli. Užijeme si ty nejlepší  
z letních her, podíváme se na fotky či videa a zkrátka společně prožijeme další 
dobrodružství složená z toho nejlepšího, co léto přineslo.

Setkání se bude odehrávat v Kutné Hoře. Přístřeší nám poskytne místní škola. 
Odjedeme z Prahy z Hlavního nádraží v sobotu 5. října ráno a vrátíme se zpět 
v neděli 6. října v podvečer, opět na hlavní nádraží. 
Bude nás čekat program ve městě i přírodě. Budeme mít zajištěny teplé obědy 
i večeři. Spát budeme na karimatkách ve třídě. 
Bližší informace o odjezdu a programu pošleme přihlášeným účastníkům se 
začátkem školního roku.

Přihlášku můžete vyplnit na našich stránkách do 30. září
http://www.agenturahobit.cz/prihlaseni-prihlaska/


