
 

 

 

 

 

  

 

Pokud jsi ještě s námi na "Něco mezi" nebyl/a, tak jen připomínám, že celá akce je pojata jako víkendovka s více či méně  
zákeřnými hrami v terénu i uvnitř, vzdáleně připomínající školení, které by Ti jako vedoucímu dětského kolektivu mohlo být prospěšné, 
také jako seminář na určité téma, prostě akce, kde nechybí legrace a spousta stejně praštěných kamarádů, kteří sebrali odvahu vystr-
čit nos z teplíčka svého klubu a přijeli se i s Tebou pobavit a strávit příjemný víkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakékoliv dotazy piš nejlépe e-mailem na vr@ctujm.cz, případně tel.: +420 737 823 850.  
Na stránkách www.ctujm.cz jsou k nahlédnutí snímky z minulých akcí "Něco mezi".  
Jedeš-li s námi poprvé, můžeš si na nich prohlédnout, co Tě s námi asi tak zhruba čeká ...     

Pokud máš čas, určitě přijeď. Pokud ho nemáš, tak si ho udělej!  
Není podstatné, aby byl "plnej barák", důležitější je, aby se sešli ti správní lidé! 

Těšíme se na Tebe!                                                                       

Česká tábornická unie –  
Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.  
Údolní 5, 602 00 Brno    
Ič: 65352254 
www.ctujm.cz 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu  
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 
"Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci 
s dětmi ve volném čase". 

Zveme Tě na XXII. pokračování již tradiční akce   

tentokrát o víkendu 20. – 22. března 2020  
na základně ČTU v Obůrce u Blanska  
   

Oficiální zahájení je v pátek 20. března v 19.45 hod. a je ve Tvém zájmu, abys tam byl/a 
včas. Další dění bude i tentokrát do poslední chvíle obestřeno tajemstvím. Informace 
kam, čím a jak se dostat do Obůrky najdeš na stránkách naší oblasti www.ctujm.cz. 
Cesta je tam popsána podrobně, včetně odkazů na jízdní řády. K ukončení akce by 
mělo dojít po nedělním obědě (cca v 13.00 hodin).  
 

Kdy se začíná?

... a jídlo? 

Kromě běžných věcí pro pobyt v přírodě si nezapomeň přibalit ještě: spacák, tužku, 
papír, přezůvky, šátek a baterku. Doporučuji si tři dny před akcí zkontrolovat svoji  
e-mailovou schránku, zda nedorazily nějaké doplňující informace. 

Co s sebou? 

Stravování je po celou dobu akce zajištěno a jídla rozhodně bude dost. Hlad je náš 
společný nepřítel. Káva, čaj, minerálka bude po celou dobu k dispozici. Lahvové pivo, 
dobré víno za symbolické ceny taktéž.  

Hanka Hlaváčová a spol. 

Přihlášení = zaplacení účastnického poplatku!  
Přihlásit se je nutno nejpozději týden před akcí, resp. do zaplnění počtu míst tj. 30 osob.  

Účastnický poplatek činí:        
• pro členy ČTU, registrované nejméně 12 předchozích měsíců  

(resp. se zaplacenými členskými příspěvky pro roky 2019 a 2020): 390 Kč  
• pro ostatní účastníky: 790 Kč  

Účastnický poplatek zahrnuje poplatek za ubytování a stravu po celou dobu. V případě zrušení účasti v době kratší než 14 dnů 
před akcí částka propadá jako stornopoplatek, to neplatí, zajistíš-li za sebe náhradníka.  

Účastnický poplatek můžeš co nejdříve zaplatit převodem na bankovní účet ČTU-VR JM číslo: 7290460217/0100, variabilní 
symbol = tvé rodné číslo. Současně prosím pošli na adresu vr@ctujm.cz něco jako přihlášku ... tedy kdo jsi, korespondenční adre-
su, rodné číslo a nějaký kontakt na sebe (mail a ideálně i telefon).   

Seznam přihlášených účastníků s přijatými platbami je pravidelně aktualizován na www.ctujm.cz.  
Ve vlastním zájmu si prosím zkontroluj, zda jsi řádně přihlášen(a). 
 

Jak se můžu přihlásit? 

http://www.ctujm.cz/

