
☺☺☺☺      Zvadlo    ☺☺☺☺    
 
 

BRLENKA 2009 
třídenní výprava pro Vikingy 

 
 

 Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. 
Margaret Carty 

 
Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. 

Helen Keller 
 

 

Kdy ? od pátku do neděle 6. - 8. března 2009 
  Kde ? Srub Brlenka , kousek za Svitavami.  

Drsnější ubytování ve srubu  
Doprava MHD + autobus, pak kousek pěšky. 

  Sraz : v pátek u klubovny max. v 16:30,  nabalení společné bagáže   a 
v 17:00 odchod na vlak 

  Návrat : v neděli cca 18:10 na konečnou tramvaje 1, případně cca 18:20 
ke klubovně 

  Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
  Peníze : 300 Kč donést na příští schůzku nebo na sraz 

Tentokrát prosíme z tech. d ůvodů platit hotov ě, díky. 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 

  S sebou :   
 

spacák, karimatka, ešus, lžíce, hrnek, nožík, hygiena, 
jídlo na pátek večer, šátek, baterka, uzlák, teplé oblečení (ještě 
bude zima), dobré boty a náhradní boty, noviny do bot, přezutí do 
srubu 
ostatní jako obvykle… dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU 

Po ruce či 
ve žracáku“ : 

jízdenky MHD (2x 60 min.) 
pláštěnka, jídlo a pití na cestu - kdo chce 

  Nebrat: drahou elektroniku (na vlastní nebezpečí) 
  Na cestu : Všichni nafasují do batohu ješt ě něco spole čného, musíme 

se pod ělit o jídlo !!! Tak neberte zbyte čnosti. 

10.PTO SEVERKA Brno * 25.sezóna * www.severka.cz  
manažer akce: Ví ťa * 606 745 697 

…po dobu akce není zaru čen signál…  
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