
NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOČČČČČČČČČČČČNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ            PPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDD            

KKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝMMMMMMMMMMMM            PPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMM            
 

PPPProcházka verocházka verocházka verocházka večerní až noerní až noerní až noerní až noční krajinou vní krajinou vní krajinou vní krajinou v    okolí okolí okolí okolí KrhanicKrhanicKrhanicKrhanic    
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Cestou napínavá hra pro děti, ale ani dospělí účastníci nepřijdou zkrátka a vychutnají si 

svojí porci dobrodružství – pokud tedy nebudou zbytečně upejpaví... 

 

VVhhooddnnéé  zzeejjmméénnaa pro rodiče s (i malými) dětmi, ale také i pro dospělé či děti samostatně. Děti 

samostatně – bez doprovodu rodičů však až od 10-ti let věku. V plánu je také návštěva lokálu, pokud bude 

zájem, nálada a příležitost – ovšem na vlastní náklady, v mezích počestnosti a přiměřeně dobrých mravů... 

Ze všeho nejdůležitější bude samozřejmě nešlápnout na bludný kořen, abychom tu hospůdku vůbec našli! 

 

SS  sseebboouu::  
vhodné oblečení a obuv s ohledem na počasí a na daný účel. Kravaty a sváteční šaty nechte doma! 

svítilnu (doporučeno, nikoliv nezbytně nutné) 

propisku a malý blok 

bavlněný šátek a svíčku 

kapesné (aneb bez peněz do hospody...) 

dospělí dudlíka a děti placatku  

kopec dobré nálady 

sprej proti medvědům 

Pozor nutné vybavení: dospělí ještě visačku na krk s nápisem: 

“jestli mne najdete, doveďte mne prosím do Krhanic, kde bydlím...“ 

 

SSRRAAZZ::  v sobotu 3.12. v 15:55 hod., za brodem na konci Kozí ulice (to je ta asfaltka pod ouřadem)  

PPLLÁÁNNOOVVAANNÝÝ  NNÁÁVVRRAATT:: předpoklad nejpozději do 22 hod. 

 

Co možná zažijeme cestou: budeme putovat temným lesem – cestou i necestou (někteří třeba i 
zabloudí), budeme se individuelně i kolektivně bát, prchneme (někteří možná ne) před zuřivým 
jeskynním medvědem, před smečkou vlků utečeme na stromy a nad ránem zavoláme emergency pro 
vyhladovělé a žíznivé zbloudilce, kteří šlápnou na bludný kořen a netrefí do hospody. 
 

AAkkccii,,  nnaa  kktteerroouu  jjeenn  ttaakk    nneezzaappoommeenneettee,,  ppoořřááddáá::  

OSANN, o.s. s finančním přispěním firmy AllTech s.r.o. a obce Krhanice. 

www.osann.czwww.osann.czwww.osann.czwww.osann.cz    

JJaakk  ssee  ppřřiihhlláássiitt::  

e-mailem – osann@seznam.cz (jméno a telefon prosím, v případě účasti samotných dětí nad 10 let 

pošleme k vyplnění přihlášku – tu pak bude nutné doručit na sraz v originále) 

Abychom měli šanci organizačně zvládnout přípravu, je nutné se přihlásit nejpozději do středy 30.11. do 

20:00 hod. Přihlásit se později již nebude možné. 


