
 

☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

„BRLENKA“ 
víkendová výprava  

speciálně pro Vikingy 
 
 
  

Kdy ? pátek 9.11. - neděle 11.11.2007 
Kde ? Chata Brlenka, okres Svitavy 

spí se v chatě bez elektřiny a vody 
Sraz : v pátek 16:00 na konečné tramvaje, vlak odjíždí 16:46 z hl.n. 
Návrat : v neděli v 17:40 ke klubovně (příjezd vlaku 17:01) 
Doprava : vlakem a autobusem 
Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
Poplatek : 350 Kč nejlépe obratem - závazně se přihlásit max. do 1.11., 

tentokrát prosíme pouze hotově. 
S sebou :  

 
spacák, karimatka, přezutí do chaty, baterka,  
jídlo na pátek, nůž, láhev na pití, ešus, hrnek, lžíce, hygiena, 
ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, tužka, zábavu jako karty,…  
vhodné tábornické a teplé oblečení a obutí (podle počasí 
raději i čepice, rukavice) ! Přírodní barvy, ne červené bundy ! 
ostatně jako obvykle… dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU 

Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz 
Na srazu nebo předem odevzdá každý aktuální kopii průkazky 
zdravotní pojišťovny (možno ofotit i u nás v klubovně) 

Na cestu : oddílové tričko, šátek, košile (kdo má) 
Nebrat : diskmany, videohry, ... !!! Karlina 

 

10.PTO Severka Brno 
www.severka.cz * vita@severka.cz * 606 745 697 

nebo Karel * kulicka@atlas.cz * 606 118 445 
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