Expedice APALUCHA
2013
Otcové, strejčkové, přátelé, známí i pocestní,
dovoluji si Vás pozvat na devátý ročník expedice (letí to :-) 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 kolínka! Na expedici se otužuje tělo i duch, rozvíjí
se rytířská srdce, odvaha a samostatnost (nemůžeme být všude, že).

Základnou bude opět osvědčená farma v jižních Čechách. Farma
se nachází ve Střížovicích nedaleko Jindřichova Hradce.

Spí se, jak si kdo ustele:
pod širákem,
pod stanem, v autě,
ve stodole na seně,
v podsadovém stanu na
postýlkách....

Vaří se na ohni a potraviny možno uložit
do chladného sklípku.

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

TERMÍN: 20.-23.6 Příjezd libovolný, je možné se přidat i v průběhu
expedice.

PROGRAM (změny v programu vyhrazeny):
čtvrtek: příjezd a zvážení situace

pátek: výprava po stopách kešky

sobota: tradiční výlet parním vláčkem

neděle: a hledání pokladu místních skřítků, kteří se na děti prý už
moc těší. Loni jim dali pěkně zabrat...

Vždy ráno (myšleno, až vstaneme!)
bude pro zájemce krátké biblické čtení
z materiálů „Our Daily bread“
(http://odb.org/).

S SEBOU:
1) děti (prosím poznamenat, ať někdo nezapomene)
Jelikož se osvědčila loňská nabídka, (nikdo ji nevyužil) opět platí, že
bereme i omezený počet dětí bez otců či strýčků. Ale pozor bereme
pouze děti dobře vychované, poslušné, respektující autority, kteří umějí
zdravit, čistit si zuby a mají dobré známky na posledních dvou
vysvědčeních!

2) 50Kč/ dítě na sladký poklad a medaile

3) obuv na fotbal. Není známo, zda letos utkání proběhne, ale buďte
připraveni, nevíte dne ani hodiny.

4) dobrou náladu!
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)

