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66. letní expedice Aueršperk 
 

V termínu*: 

30. 6. – 21. 7. 2018         Letní expedice – starší 

  8. 7. – 21. 7. 2018         Letní expedice – mladší 

 

Pořádá:   

 14. tábornická skupina Pionýra 

 Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ 

Jméno a příjmení: Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: Kontakt na dítě (mobil, e-mail): 

Státní občanství: Adresa a název školy: 

Kontakty na zákonného zástupce 
Jméno a příjmení: Mobil/telefon/e-mail: 

 

 

V ………………….. dne ……………………                                       ……………………………………….. 

                                       podpis zákonného zástupce 
*nehodící se škrtněte 

 

14. TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ – www.zeeska.cz 
 

66. letní expedice Aueršperk 
 

V prvních prázdninových týdnech vyrazíme jako každý rok na Letní expedici, která letos 

bude stanová. Tentokrát se podíváme do malebné krajiny Českomoravské vrchoviny poblíž 

Bystřice nad Pernštejnem: náš tábor vyroste v lesnatém údolí říčky Bystřičky přímo pod 

zříceninou hradu Aueršperk. V průběhu expedice nás čekají dva třídenní pochody, na 

kterých poznáme okolní krajinu. Atmosféru bude utvářet i celotáborová hra na téma 

fantasy příběhů Zaklínač. 

 

Jaký termín odjezdu si vybrat? Pro koho je který určen? 
 

sobota 30. června – sobota 21. července (Letní expedice – starší), 4000 Kč 
Tento termín je určen pro děti, chodící do 5. třídy a starší. Mladší po domluvě 

s oddílovým vedoucím. 

 
neděle 8. července – sobota 21. července (Letní expedice – mladší), 3000 Kč 

Tento termín je určen pro děti do 5. třídy. 

 
V pondělí 4. 6. v 18.30 v klubovně ZS proběhne schůzka s rodiči dětí, které pojedou 

na Letní expedici. Na schůzce se již dozvíte úplné informace, dostanete pokyny a také zde 
můžete zaplatit. 
 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve oddílovému vedoucímu 
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