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bát!
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Pro všechny bystrcké i
přespolní děti, které se rády
bojí, pořádáme už podruhé
hrůzostrašnou Upíří stezku.
Čeká vás děsivá podvečerní procházka setmělým lesem,
plná kvílejících strašidel, kousavých přízraků a jen těch
nejzlejších démonů.
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Startuje se v sobotu 3. listopadu od 16:30 do 19:30 od
dětského hřiště před domem Štouračova 2, Brno-Bystrc
(mapy.cz/s/5r0U, GPS 49°12’55.565″N, 16°31’4.661″E). S
sebou si vezměte fungující svítilnu (nezbytná!), dobré
boty a hlavně odvahu. V cíli asi kilometrové trasy na vás
čeká malé občerstvení.
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Upíří stezkou se mohou vydat děti menší i větší. Pro
předškolní a malé děti doporučujeme doprovod rodičů.

Upíří stezkou se mohou vydat děti menší i větší. Pro
předškolní a malé děti doporučujeme doprovod rodičů.

Vstupné 45 Kč za dítě. Akci pořádá Klub rodičů při ZŠ
Heyrovského 32 v Bystrci, výtěžek ze vstupného jde ve
prospěch základní školy.
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Klub rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského
www.krap32.cz
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