
 

 

 

 

Dvě Věže 
Skřeti dobývají jednu lidskou pevnost za druhou! A teď když hrozí vyhubení 

lidstva svitla nová naděje. Přijď lidstvu na pomoc porazit skřetí armádu!  

Sraz 10.11.2018 v 7:25 na zastávce Ečerova 
Návrat: 10.11.2018 v 16:25 na zastávku Ečerova 

S sebou: věci jako na schůzku, vhodné oblečení podle počasí, 
vhodnou obuv, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, 2x jízdenku na 3 
zóny (nebo šalinkartu + 2x jízdenka na 2 zóny), 20 Kč na vstupné. 

Těší se na Vás: J-P (739 691 271) Syslík (730 678 987) 
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