
☺      Zvadlo      ☺ 
 

 

ARABELA: 
Výlet do ŘÍŠE POHÁDEK 

první velká výprava pouze pro Školku 
 

 

Přišel čas, aby se více členů družiny Školka odvážilo jet s námi na víkendovou 
výpravu. Vždyť výpravy jsou na Severce to nejlepší - a kdo na ně nechce jezdit, 
připravuje se o to nejdůležitější. Nechceme to stavět tak, že účast na výpravách bude 
podmínkou - ale řekněme, že zájem o Severku je opravdu velký. Je zbytečné zabírat 
místo v oddílu někomu, kdo by o výpravy zájem měl... 

Připravujeme tuto výpravu zaměřenou na nejmenší, kde by měli pohodlí a mohli si 
všechno užít, ale kde by nároky na ně kladené odpovídaly jejich věku. Pojedeme jen 
kousek od Brna, do vytápěné vybavené základny s postelemi, bez dlouhého pochodu 
s batohy. Výpravě velí družinoví vedoucí Školky, ale bude zde přítomen i dospělý 
dozor - nejprve Bizon, potom Hanča. 

I téma výpravy je voleno pro nejmenší - ARABELA: Výlet do ŘÍŠE POHÁDEK. 
Věříme, že bude velká účast a všichni si výpravu užijeme ! :-) 

(V týdnu před výpravou má Hanča dovolenou, komunikujte prosím s manažerem akce) 
 

Kdy ? od pátku do soboty 13. - 15. února 2009 
Kde ? Ubytovna v Domě dětí Sluníčko, Zastávka u Brna, 

spaní na posteli ve spacáku, doprava vlakem a pak kousek pěšky 
Sraz : v pátek v 16:45 na konečné tramvaje, odjezd na hl. nádraží 
Návrat : v neděli v 16:45 na konečnou tramvaje 
Jídlo : na pátek svoje, od soboty společně 
Peníze : 300,- Kč doneste max. do ST 4.2.  

Tentokrát prosíme opět platit hotově, díky. 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 

S sebou :  
 

spacák (karimatka, lžíce ani hrnek ne), hygiena, ručník, přezuvky,  
něco na spaní a na převlečení, teplé oblečení, dobré boty, 
láhev s pitím, jídlo na pátek večer, blok a psací potřeby. 
Ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu... 

Po ruce : pláštěnka, baterka, pár peněz, jídlo a pití na cestu - kdo chce, 
2 jízdenky na MHD, kartičku pojišťovny (kdo ještě neodevzdal kopii) 

Na cestu : Oddílové tričko, kdo má košili, šátek. 

Nebrat: Mobily ani jiné elektronické hračky ! 
 

 10.PTO SEVERKA Brno * 25.sezóna * www.severka.cz  
manažer akce: JIRKA * tel. 606 111 788  
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