
 

 

Sraz: V pátek 7.4. v 16:35 na Hlaváku 
Rozchod: V neděli 9.4. v 16:35 tamtéž 

Přihlášky: Na www.35phrr.cz/prihlasit 
nejpozději do 26. března 

Platba: Členové 300 Kč 
na účet 2000328646 / 2010, VS 71 

S sebou: Dle standardního seznamu,  
navíc kompletní ešus+lžíci+plecháček 

a vlastní jídlo na celou dobu akce 
+ do dvojice Bibli/NZ a foťák/mobil 

(roluj dolů :-) 

Kontakt: Michal Jungmann 
michal@35phrr.cz 

602 226 282 

 

http://www.35phrr.cz/prihlasit
http://www.35phrr.cz/veci


Velice jednoduché: Všechno jídlo si nakupujete a vaříte sami! :-)  

Prakticky to bude probíhat takto: 

- domluvíš se někým dalším a utvoříte dvojici, ve které budete společně po celý víkend vařit 

- dvojici co nejdříve nahlásíte Alarin nebo Medvědovi 

- ve dvojici se domluvíte, co budete na víkendovce jíst, kolik čeho budete potřebovat, kdo co nakoupí atd. 

- pro inspiraci se můžete podívat na www.35phrr.cz/odhadyjidla 

- jestliže si stále nebudete vědět rady, zeptáte se vedoucích či rodičů a necháte si poradit  

- pozor! k dispozici na vaření budete mít pouze to, co si ve dvojici přivezete s sebou! nic navíc! 

- nezapomeňte si tedy do dvojice vzít také čaj, cukr, sůl, koření, sirky atd. 

- na dvě jídla budete mít navíc třetího strávníka – nejpozději na schůzce 4./5.4. se dozvíte na která jídla a koho 

- všechna jídla si před snědením vyfotíte – do dvojice si proto vezměte foťák (levný kompakt, ne nic drahého!) 
nebo mobil s foťákem (nabitý :-) 

- jídla počítejte následující 

 pátek: večeře na cestu (studená) + teplý čaj po příchodu 

sobota: snídaně + teplý čaj, dopolední svačina, teplý oběd v terénu (ne polévka ani buřty!), odpolední 
svačina, večeře + teplý čaj 

 neděle: snídaně + teplý čaj, dopolední svačina, studený oběd (na nádraží), odpolední svačina 

- ke svačinám maximálně 1 sušenka (či perník apod.) na osobu a den, žádné další sladkosti nejsou povoleny! 

- kromě jídla bude samoobslužná i značná část dalšího programu – podrobnosti ústně na schůzkách 

Těšíte se? Těšte se! Bude to nezvyklé, bude to pracné, ale bude to stát za to! :-) 

http://www.35phrr.cz/odhadyjidla

