Milí přátelé, brigádnice a brigádníci!
Řada z Vás již na brigádě byla a tak víte, nač se těšit. Nové srdečně zveme na Kunvald, na naši
lesní brigádu YMCA klubu Kuny. Prožijete nádherných 14 dní v přírodě, na samotě uprostřed lesů, kde
budeme pomáhat při lesních pracích. Ve volném čase můžeme hrát volejbal, bařit Bang! Nebo se chodit
koupat do Divoké Orlice. Opět budeme pracovat v Parishových lesích. Přebývat budeme, jak je již
zvykem, na Staré hájovně, na samotě u lesa…
Začínáme v sobotu 1. července a vracet se budeme opět v sobotu 15. července (samozřejmě
je možné přijet později či odjíždět dříve). Každopádně o sobě dejte co nejdříve vědět na níže uvedenou
adresu!
Sejdeme se v Žamberku na nádraží ve 14:00.
Z Brna pojedeme na společnou jízdenku tímto spojem:
Brno (sraz 10:20)
odj. 10:52
Ústí n. Orlicí
12:22
odj. 12:46
Letohrad
13.06
odj. 13.33
Žamberk
13:42
Jen ještě připomínám, že členové YMCy (klub Kuny) mají cestovné zdarma (vztahuje se pouze na cestu
na společnou jízdenku).
Co si vzít s sebou: Spacák, karimatku, oblečení do lesů, do práce, do vody, do civilizace a na
sport, holínky, pracovní rukavice, pláštěnku, opalovací krém, přípravek na zapuzení hmyzu, baterku,
lžíci, hrnek, utěrku, skleničku marmelády, papír, tužku, hudební nástroj, kartičku zdravotní
pojišťovny, zpěvník (Svítá, Já písnička, Brigádnický zpěvník, …), a další (ne)zbytnosti. Rádi také
přijmeme další příspěvky potravin z domácích spíží.
Kontakt na brigádu: Lesní brigáda, Správa Parishových lesů, polesí Zaječiny, 561 81
Kunvald - Zaječiny 10
Nezapomeňte
se
přihlásit,
nejpozději
14
dnů
před
brigádou,
na
e-mail:
tereza.rysava@gmail.com, abychom mohli připravit odvoz z nádraží a zařídit nákup. Ubytovací i
pracovní kapacity jsou omezené na cca 30 míst, kdo se přihlásí dřív, má přednost!
Snad jsme napsali vše podstatné, přejeme Vám zdárné dokončení školního roku a těšíme se na
spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte kohokoliv z nás kontaktovat, rádi na vše odpovíme
a vše vysvětlíme.
Do přihlášky nezapomeňte uvést adresu vašeho trvalého bydliště, rodné číslo, e-mail,
mobil a od kdy do kdy na brigádě budete.
S pozdravem Lesu zdar!
Tereza Ryšavá
728304942
tereza.rysava@gmail.com

&

Jan Ryšavý
731320382
john.rysavy@email.cz

&

Pavel Kalus

Pozvěte i vaše kamarády!
Další informace hledejte na: www.embs.cz

