PROPOZICE

Guerras de carteles

Velikonoce 2022
14. - 18. 4. 2022

Pozor!
Drogoví dealeři a dealerky, baroni a baronky, mafiáni a mafiánky! Už vás nebaví váš krysí život? Pojďme společně
dobýt Ameriku! Mexico, Cuba, USA… Sombréra, tacos, kytary, piñaty… a spousta ohromně prachatých bossů,
ochotných vás pro trošku drogy vykoupat v jejich špinavě praných penězích.

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 zabrat
svůj podíl na moci. K moci se dostanete skrze bohatství a respekt, ke kterým je vám nejkratší cesta jistě
dobře známá. Přece ovládnutím trhu s drogami. Na scéně se objevují nebezpečné skupiny. Vysoce
organizované a naprosto 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 provždy skončit.
Budme pašovat, špehovat, donášet a hlavně bohatnout, tak na nic nečekej a pojeď s námi!!!
Sraz:
čtvrtek 14. 4. 2022 v 9:00 na parkovišti u hodin na hl. nádraží: ZDE
Návrat:
pondělí 18. 4. 2022 v 15:50 na ústředním autobusovém nádraží Zvonařka
Kam jedeme: Táborová základna Junior, Štítary http://www.sdruzenipetrov.cz/tzjunior/
S sebou:
standardní výbavu: spacák, karimatku (koblížci), teplé oblečení na dovnitř i na ven,
pyžámko, přezůvky, pláštěnku, pevné nepromokavé boty, ručník, hygienu (mýdlo, kartáček
a pastu!), baterku, uzlovačku, (plyšáka), děvčata drobnou sladkou odměnu pro chlapce
Vše pěkně sbaleno do batohu. (Žádné igelitky a kufry! Z vlaku půjdeme ještě kousek
pěšky)
Cena:

1400,- platba na účet Vlčat 1742660010/3030, nikoli Lužánek.

Na všechny se těší Willyho tým a další ♡
kontaktní osoba: Maru, tel. 739 457 094
176. PTO Vlčata, www.vlcata.cz
Adam Vyklický - adam@vlcata.cz, 602 352 924

