
Deskospaní 8: Nymburk 
Co a pro koho: tradiční akce plná deskových her (tentokrát však v jiném městě) pro všechny, které baví u nich 
trávit čas samostatně a vsedě celý den (od nejmladších po nejstarší).
Kdy a kde: 23.–24. února 2018 v nymburském sboru Křesťanského společenství.
Sraz a návrat: v pátek 23. 2. v 16:50 na Hl. nádraží před knihkupectvím, návrat v sobotu 24. 2. v 18:49 tamtéž.
Přihlašování: na www.35phrr.cz/prihlasit, nejpozději do 14. února 2018.
Cena a platba: 250 Kč na účet 2000328646/2010, variabilní symbol 97.
S sebou: karimatku, spacák, přezutí, věci na spaní a hygienické potřeby. Pokud byste rádi přivezli vlastní hru, 
řekněte či napište, prosíme, Lapinovi.
Odpovědný vedoucí: Ondřej Lapin Vojtíšek, lapin@35phrr.cz, 775 260 293.
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