
Zvadlo     
 
 

Mise AKTA X 
 
  

Jedná se o tajný projekt nevládní bezpečnostní organizace. Její agenti Vám na 
určeném místě sdělí podrobnější informace. Upozorňujeme, že účast je povinná, 

neboť nyní jde o bezpečnost celého světa.   
 

Kdy ? 13. – 15. února 2009 
Kde ? Místo je prozatím tajné, je nutné Vás nejdříve prověřit! 
Sraz : V pátek 13. února v 1515 hodin u výcvikové základny, která se 

nachází pod krycím názvem Klubovna na Horáckém n. 12  
Dostavte se tiše a nenápadně! 
POZN.: 11. 2. 2009 se uskuteční speciální schůzka pouze 
pro účastníky Mise AKTA X ! 

Návrat : Snad v neděli... (v 1630 k výcvikové základně Klubovna) 
Doprava : To se uvidí... 
Penízky: 200 Kč, donést nejpozději 4. 2. 2009, prosím hotově. 

Na tajnou misi se hlaste nejpozději do tohoto data. 
Tentokrát je to opravdu důležité. Kdo nebude přihlášený do 
4. 2. 2009, NEJEDE! 

S sebou :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ruce : 
 
 
Na cestu: 
 
 
Nebrat: 

spacák, karimatka, lžíce, hrnek, láhev na vodu, jídlo na pátek, 
hygiena, ručník, přezuvky, uzlák, deník (blok) a tužku, KPZ, něco 
na hlavu a šátek na krk (proti větru atd...), kapesníky, náhradní 
prádlo a ponožky, 2x kalhoty na ven, náhradní boty. 
Kartičku zkoušky - nováčkovská zkouška ! 
Oceníte malý batůžek nebo chlebník na výlet. 
Ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu... 
Speciální vybavení: jako poznávací znamení budou mít na 
srazu všichni černé brýle! Ostatní upřesníme... 
 

Pláštěnka, baterka, raději 4ks jízdenek na MHD,  
kartička pojišťovny (kdo neodevzdal kopii).  
 
Maskovací oblečení: 
Oddílové tričko KLASICKÉ ŠEDÉ, košili, šátek. 
 
Mobily ani jiné elektronické hračky ! 
 

 

10.PTO SEVERKA Brno * 25.sezóna * www.severka.cz 
manažer akce:  andrejka@severka.cz * 737 050 564 

 
Pozn. pro rodiče: Jedná se o výpravu pouze pro Bubáky. V případě jakýchkoli 

dotazů se obraťte na vedoucí na tel.č. 737 050 564. 
(V týdnu před výpravou má Hanča dovolenou, komunikujte prosím s manažerem akce) 
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