25 LET ZÁKLADNY DLAŽKA
1993 – 2018
RAJNOCHOVICE

Pozvánka pro všechny naše vedoucí,
kuchaře, brigádníky, účastníky, sponzory!
27.-29.4. (1.5.) 2018

Je možno přijet jen na část akce, ale přihlaste se na www.dlazka.cz !
Pátek 27.4. od 15:00 do 20:00 brigáda. Od 20:00 do 22:00 diskuse - strategie Dlažky na období
2018 - 2023. Poté první večírek.
Sobota 28.4. od 8:30 pokračování diskuse nebo brigáda. Od 10:00 výroční shromáždění
Dlažky. Po obědě tradiční Dlažka zábavný závod aneb Rytířské putování z Tesáku na základnu
(na tuto akci je možno speciálně přijet autem či zájezdovým busem z Přerova ve 12:30, návrat cca
20:30). Na základně souběžně sporty, zábava a hry dle výběru. V 16:00 bude odhalena socha
Dlažky. V 17:00 vystoupí skupina historického šermu Markus M. Od 18:00 hudební večer s

kapelou Duo Juyos Complet a dalšími muzikanty. Součástí večera bude i vyhlášení osobností
čtvrt století základny - navrhněte!
Neděle 29.4. sport (softbal, ringo) nebo turistika pěší či na kolech. Poté stolní hry a posezení.
Pondělí 30.4. - (cyklo) turistika. Večer malá oslava 30. dubna - čarodějnic, případně narozenin.
Úterý 1.5. - dorážky a úklid. Prvomájové oslavy vč. polibku pod třešní!
Strava - zajištěna vč. tradičního pitného režimu.
Ubytování na chatkách pro prvních 100 přihlášených, ostatní ve vlastních stanech či v jídelně na
vlastních karimatkách. Na horních chatkách pořadatelský tým a účastníci akce starší 50 let dle
přihlášení a volných míst. Spacáky vezměte své!
Doprava - sami. Na kolech - vyjíždí se v 16:00 v pátek nebo v 8:00 v sobotu od značky Přerov na
Želatovské. Auty dle možností - máte-li volno - nabídněte.
Bonus - bílé triko s logem 25 let základny při přihlášení do 10.4.2018 na celý víkend 27.29.4.2018 (napište velikost), na místě bude v prodeji za 120,- Kč.
Dárky k narozeninám základna ráda přijme - dík. Záleží na vašich možnostech i fantazii ...
Cena: 350,- Kč za každou noc
strávenou na akci + dobrovolný
příspěvek dle vlastního uvážení na
rozvoj naší jedinečné ke hrám a
sportům zvoucí základny.
Slevy: 100,- Kč na každou noc pro
členy Duha Klubu Dlažka. 100,- Kč
pro vedoucí či praktikanty, kuchaře
či jiné pracovníky minulých akcí na
této základně, pro hlavase je to
200,- Kč. 50,- Kč pro účastníky
páteční brigády či diskuse o
strategii na páteční noc. 50,- pro
účastníky našeho shromáždění na
sobotní noc.

Co více? Přijeďte a uvidíte!

