Expedice APALUCHA
2012
Otcové, strejčkové, přátelé, známí i pocestní,

dovoluji si Vás pozvat na sedmý ročník expedice otců s dětma, ale i chlapů
jiného druhu bez dětí. Prostě na pánskou jízdu, kde budeme napravovat
nedůslednou výchovu maminek a babiček. Na expedici není důležité, jak děti
papají a jaký to udělali krásný bobeček a jestli nemají špinavá kolena! Na
expedici se otužuje tělo i duch, rozvíjí se rytířská srdce a odvaha našich ratolestí.
Základnou bude opět osvědčená farma v jižních Čechách našich přátel
Lenky a Aleše Fáberových. Farma se nachází ve Střížkovicích nedaleko Jindřichova
Hradce. Spí se, jak si kdo ustele (pod širákem, pod
stanem, v autě, ve stodole na seně...), ale jelikož jsme se
rozhodli zkvalitnit služby, jako novinka jsou letos v
nabídce podsadové stany vybavené postelema! Vaří se na
ohni (potraviny možno uložit do chladného sklípku) nebo
dá-li Pán Bůh a Lenka, snad bude možnost opět zakoupit
několik porcí z výborné místní kuchyně.

Hygiena je v nedalekém rybníce nebo na dvorku pod hadicí, ale té mají děti přes
rok dost....

TERMÍN: 14.-17.6 Příjezd libovolný, je možné se přidat i v průběhu expedice.

PROGRAM:

čtvrtek: příjezd
pátek: rozbytí tábora a zvážení
situace
sobota: tradiční výlet parním vláčkem

neděle: výprava za nedalekou keškou a hledání pokladu místních
skřítků
Vždy ráno (myšleno, až vstaneme!) bude pro
zájemce krátké biblické čtení z materiálů
„Our Daily bread“ (http://odb.org/).

S SEBOU:

1) děti

NOVINKA:

Nově v nabídce máme i možnost účasti
dětí bez otců či strýčků!

2) 50Kč na sladký poklad a medaile/dítě
3) obuv na fotbal.

Pokud sestavíme tým, nebude to
jednoduché, Aleš po loňské porážce
oslovil několik kluků z okolí, kteří na
nás trénují a poslal dokonce fotku:

4) dobrou náladu!

Letos se možná konečně dozvíte, zda prdí hadi!!!

KAM JEDEME? Střížovice 23, Strmilov 378 53
mapa:

http://www.mapy.cz/#x=134763792@y=132574256@z=16@mm=FP@sa=s@st=s@ssq=st
%C5%99%C3%AD%C5%BEovice%2023@sss=1@ssp=134481408_132386816_134944256_132800000

Za přípravný výbor expedice APALUCHA se na všechny těší
Tomáš Grohman (tel. 603 86 87 98)

UPOZORNĚNÍ:

Matkám, manželkám a jiným dospělým ženám

VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!!!
(pod hrozbou šoku)

