
Velký Vont na Janově hoře 
Je ve velkých stínech ukrytý Široko a ježek v kleci? Vše budeme 
objasňovat, řešit a hledat okolo záhady opředeného kopce 
Vizovických vrchů. 
Třídenní výprava 18.oddílu Templáři Zlín, kde se můžete těšit na 

hry motivované slavnými příběhy Rychlých šípů. Čeká nás i 

návštěva rozhledny, kde budeme hledat Tleskačův deník ……. 

Termín 11. – 13. 3. 2016 
Sraz v pátek  17:45 hod na vlakovém nádraží Zlín střed (pojedeme 
směr Vizovice) 
Návrat v neděli 13:44 hod na vlakové nádraží Zlín střed 
Cena:  350,- Kč (záloha + na srazu zbytek) 
 
 S sebou:  
Skautský kroj, oddílové tričko nebo tričko zelené barvy  

Zimní oblečení a dobré zimní boty (rukavice, čepici, šálu)  

Termosku a malý batůžek na výlet  

Dobrý spacák, oblečení na spaní, spodní prádlo a ponožky  

Ešus, lžíce, nůž, baterku, sirky  

Toaletní potřeby (kartáček na zuby, pasta a ručník)  

KPZ, uzlovačku, stezku, 2 svíčky, vybavení na schůzku  

 
 Ubytování je zajištěno na základně na Janově hoře. Chata má elektřinu, 

topí se dřevem. Je nutné mít s sebou přezůvky 

 …………………………………………………………………………………………………...  

Vrácenka – odevzdejte prosím do 10.3. 2016 včetně 

zálohy 200,- kč     Náš syn …………………..…………… se zúčastní / 

nezúčastní výpravy na Držkovou.  

Podpis rodičů:…………………. 
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