PROPOZICE
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

Guerras de carteles

Podzimky 2020
Uhelná
28.10. – 1. 11. 2020

Vydej se s Vlčaty na další podzimní výpravu, tentokrát do Kolumbie. Vybojuj respekt pro svůj kartel. Ukaž
ostatním, kde je tvé místo. Ovládni obchod a získej bohatství pro sebe a svoji rodinu.
Píše se rok 1971 a celý svět zaplavuje obrovské množství nelegálních drog. Odkud se berou? Všechny stopy
vedou do Kolumbie. Země plné neprostupné džungle, sociálních problémů a lidí, kteří si chtějí vzít svůj
podíl na moci. K moci se dostanete skrze bohatství a respekt, a nejkratší cesta vede ovládnutím trhu
s drogami. Na scéně se objevují nebezpečné skupiny. Vysoce organizované a oddané svým vůdcům.
Medellínský kartel, kartel z Cali a kartel Norte del Valle.
Tři největší skupiny, které se přetahují o moc a podíl na trhu, musejí čelit nejen jeden druhému, ale i
kolumbijské armádě a vládám okolních zemí, které chtějí s obchodem s drogami jednou pro vždy skončit.
Budeme pašovat, špehovat, donášet a bohatnout….. a nebo to bude celý úplně jinak..
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Sraz:

středa 28. 10. 2020 – 8:30, Brno, Hl. n., parkoviště u DDM Junior (u Tesca)

Návrat:

neděle 1. 11. 2020 – 16:48, Brno, Hl. n.

Všichni s sebou: odpovídající oblečení na ven i dovnitř (bývá chladno i vevnitř), přezůvky, hygienu,
spacák, šátek, svačinu, pití na skoro celý den, uzlovačku, baterku, kroj (na sebe) a
oddílové tričko, vše sbalit do jednoho batohu, půjdeme pěšky!, jednoduchý kostým
motivovaný tématem akce
Školka:

Na sraz přinese sbalený batoh (naložíme do auta) a malý batůžek se svačinou a
pláštěnkou (do vlaku).

Generace DA:

navíc ještě karimatku

Stravování:

po celou dobu nám vaří kuchaři pod vedením Romea. Máte-li speciální stravovací
nároky, napište email Adamovi.

Cena:

1 200,- Kč (lze převodem pod VS, který dojde mailem po přihlášení na této adrese:
https://lidicka.luzanky.cz/Pobytove-tabory/63374/Podzimni-prazdniny-na-Uhelne

přihlaste se prosím také na webu www.vlcata.cz
Na všechny se těší nejen Willy, Terka, Saša a ostatní
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