Vstávat, vlci, už je jaro!!! Čápi dávno přeletěli moře, žáby kvákají na rybníku Žabakoru, přísným hlasem volal ze skály Šedý
vlk. Přijedou nám děti! Ne, abyste na ně cenili zuby nebo kouleli očima! Připravte všechny cestičky pro horskou výpravu!
Hú úú, zahučeli vlci a rozběhli se do lesa za veverkami.

ve dnech 11. – 17. června 2017 v domě č. 6 ve Vrátu nad Malou Skálou. Sraz je v neděli, přijeďte odpoledne,
ještě za světla! Večer si už chceme povídat o horách.
Zveme na skály všechny děti, zkuste být chvíli pravými horolezci a na opravdových skalách. Potřebujete tenisky nebo lezečky, kalhoty co se neprodřou, přilbu, úvazek, kdo
má tak karabinky a smyčky. Lana máme, lepidlo na prodřená kolena taky.
Nejmenší řidiči, můžete zaparkovat i s kočárkem. Tak začínali i naši nejlepší instruktoři. Máme pro vás zelenou louku, na ní spoustu her, soutěží, máme kopce na malování,
odkud je vidět daleko až k horám Krakonošovým. Vlci nám slíbili červené jahody u lesa, možná i borůvky na koláč.

Prosíme o přihlášky, zásadně na celý program a co nejdříve! Budeme vybírat 1 000 Kč a celkové náklady vyúčtujeme.
Školka končí v sobotu dopoledne slavnostním vyhlášením vítězů.
Ke zdravotním otázkám: Pod Suchými skalami bývá i mokro i větrno od hor. Horolezcům to nevadí. Nezapomeňte ale boty, do kterých neteče , spacák, oblečení do přírody,
tepláky, svetr pláštěnku a věci na převlečení. Dříví i uhlí - až se budeme sušit – na topení máme, dokonce na večerní koupání každý den.

Ale: se začínající nemocí , rýmou, nachlazením je třeba zůstat doma!
Připravujeme mladé družstvo na Tatranskou horoškolku, která bude v červenci na Téryho chatě ve Vysokých Tatrách.

Na všechny kluky, holky, jezinky, vlky i kočky se těší instruktoři oddílu i noví instruktoři ČHS. Učitele do školky i maminky a táty bychom ještě
potřebovali – na lezení, vypravování, vaření, hraní i zpívání. Ohlaste se, přijeďte, vezměte s sebou děti!
Na Suchých skalách 1. května 2017
Adresy pro přihlášení: E-mail

Jiří Přidal, od školky pan řídící

jiri.pridal@seznam.cz nebo telefony 495 214 155 a 728 360 643, nebo poštou Truhlářská 257, 503 41 Hradec Králové 7

