
SDH Uničov
Šternberská 492, 783 91 Uničov

Víkendové soustředění Mladých hasičů Uničov
Milí rodiče,

o víkendu  6.10.- 8.10.2017 pořádáme pro naše mladé hasiče soustředění  v Medlově u Uničova. Spát budeme ve školní 
družině základní školy a trénovat na hasičském areále a v lesoparku na skalkách. Našim cílem je připravit děti na branný 
závod zdatnosti, který se koná 14.10.2017 v Náměšti na Hané a vybrat nejlepší děti, které se závodu zúčastní. Sraz bude 
6.10.2017 v 17.00 hod na hasičské zbrojnici v Uničově. Pojedeme na kolech, proto prosím, aby děti přijeli na kolech. Kdo 
kolo nevlastní, prosím dejte vědět dopředu a děti převezeme autem. V případě špatného počasí pojedeme všichni autem.  
Dětem zajistíme stravu a pitný režim od sobotní snídaně a končit budeme odpolední svačinou v neděli, proto dejte dětem 
s sebou něco na večeři. Návrat bude v neděli  8.10.2017 v 16.00 hod na hasičskou zbrojnici v Uničově. Vybírat budeme na
stravu a ubytování 250,-Kč. Prosím rodiče, aby své děti nahlásily nejpozději do úterý 3.10.2017. Co s sebou: spacák, 
karimatka, lahev na pití, malý batůžek na cestu, pláštěnka, vhodné sportovní oblečení, teplé oblečení a obutí do lesa, 
oblečení na spaní, přezůvky, psací potřeby, blok, šátek.

Na všechny se těší Věra, Pavel a Šimon

V případě dotazů mě prosím kontaktujte  S pozdravem
Věra Machačová
Vedoucí mládeže SDH Uničov
tel: 736 778 957
e-mail: machacovavera@seznam.cz
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