
PS Svratka a Klub rodičů a přátel 
ZŠ Heyrovského 32, o. s. pořádají:

44. Bystrcký vandr
Den pro rodiny IV.

v sobotu 17. 5. 2014 
start U Borovice od 12 do 15 hodin 
(zastávka autobusů č. 52, 54 – U Borovice)

Startovné 45 Kč (pouze děti) • Značená trasa (asi 5 km) je vhodná i pro 
menší děti, popř. pro kočárky. • AKce Se Koná ZA KAždéHo PočASí.

CÍL areál ZŠ Heyrovského 32
• odměny pro účastníky
• občerstvení, opékání špekáčků
• zábavný program (skákací hrad a jiné)

Více informací na:
www.pssvratka.cz
www.krap32.cz

Akce se koná za podpory statutárního města Brna a Sdružení čeSMAd BoHeMIA
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