
 

☺      Zvadlo    ☺  

 

BABÍ LÉTO  
jednodenní výlet pro všechny družiny Severky 

 

Motto:  
„Babí léto je označení déletrvajícího suchého, slunečného, teplého a málo větrného 
počasí na konci léta či začátku podzimu. Během babího léta lze často pozorovat volně se 
vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé 
"babské" vlasy.“ (internet, encyklopedie Wikipedie) 
Výlet pro všechny družiny včetně malých nováčků, program společný i dělený, hry, 
tábornické dovednosti, táborák a špekáčky. A pokud nebude krásné Babí léto, tak ho 
zkusíme přivolat :-) 
 
 

Kdy ? v neděli 16.září 2007 
Kde ? Podle počasí - vlakem a pak pěšky do údolí Chytálek (u Řikonína), 

nebo v případě špatného počasí do klubovny a okolí. 
Sraz : v 9:00 u klubovny 
Návrat : tamtéž cca v 16 hodin  
Peníze : 50,- Kč doneste na sraz. Prosíme ale nahlásit děti předem, pokud 

půjdou (osobně, SMS, mailem). 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 

S sebou :  
 

Pláštěnku, batůžek na záda (ne přes rameno), 
vhodné oblečení a obutí - vhodné do přírody a podle počasí, 
jídlo a pití, špekáček + chleba (hořčici berem společnou),  
nůž, šátek na krk, tužku, KPZ 

Na cestu : Kdo má - oddílové tričko KLASICKÉ ŠEDÉ + šátek + košile. 

 10.PTO SEVERKA Brno 
www.severka.cz * hanca@severka.cz * 602 834 675 
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