
☺      Zvadlo    ☺ 
 

Družinová výprava 
Tučňáci jdou do přírody! 

 
 

Tak a máme tu zase jaro. 
Všechno nám kvete a bylo by 
škoda si nezajet někam do 
přírody. A proto je tu výprava 
pro Tučňáky! Pojedeme do 
Ketkovic, kde je krásný srub 
s lesem, řekou a kousek odtud 
je i zřícenina hradu. Určitě se 
máte na co těšit, takže 
neváhejte a přihlaste se! 

 
Kdy ? 7. - 9. května 2010 
Kde ? Tábornická základna Ketkovice. Spaní na postelích 

ve spacáku nebo venku pod stanem, dle počasí. 
Sraz : V pátek v 16:15 u klubovny, dobalení, odchod na vlak 
Návrat : V neděli v 16:00 tamtéž 
Doprava: Vlakem a pak pěšky, není to daleko, ale půjdeme po 

svých, tak se na to připravte ☺ 
S sebou :  
 

spacák, karimatka, lžíce, hrnek, hygiena, ručník, 
uzlák, baterka, nožík, deník, tužka, šátek, NZ 
(Nováčkovská zkouška), KPZ, něco na hlavu, ale také 
teplejší oblečení (podle počasí), náhradní prádlo a 
ponožky, ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu,  

Poplatek: 200 Kč donést osobně nejpozději do 28.4.  
Jídlo: jako obvykle na pátek večer svoje, od soboty společné  
Po ruce: pláštěnka, něco na hlavu, pár peněz, jídlo a pití na 

cestu, 2x jízdenku na MHD 40 minutovou 
Nebrat: mobily ani jiné elektronické hračky 
Na sraz: oddílové tričko, košile (podle počasí), šátek 
 

 10.PTO SEVERKA Brno 
www.severka.cz * doubalik@severka.cz * 724 534 731 

manažer akce Jiříček * vlksnecek@volny.cz * 606 111 788 
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