
☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

Jednodenní výlet pro družiny Školka 
a Bubáci. Pojedeme vlakem do 
Hradčan, odtud půjdeme pěšky na 
rozhlednu na kopci Klucanina 
u Tišnova. Cestou nás čekají různé 
hry a tábornické dovednosti.  
 
Potom půjdeme do Tišnova, kde si 
prohlédneme město a zajdeme i na 
kopec Květnice - další hry a zábava. 
 
Po občerstvení někde v Tišnově 
(bufet, cukrárna ?) se vrátíme 
vlakem opět do Řečkovic. 
 
Výlet bude mít určitě zajištěn 
dospělý dozor, ale program pro děti 
připravují a povedou v rámci 
získávání zkušeností instruktoři 
jednotlivých družin. 
 

Výlet na rozhlednu Klucanina 
jednodenní akce pro Školku i Bubáky 

 

Kdy ? sobota 16. května 2009 
Kde ? Hradčany - Klucanina - Květnice - Tišnov 
Sraz : před nádražím Řečkovice v 8:50 hodin 
Návrat : tamtéž vlakem v 16 hodin 
Jídlo : s sebou vlastní svačiny na celý den + pití, 

v Tišnově bude možnost koupit si něco na zub 
Peníze : 50 Kč 
S sebou :  
 

Na sebe severácké tričko. Sportovní oblečení na výlet do přírody, 
dobré boty, pláštěnku !!! Ale i teplejší oblečení dle počasí ! 
Pár peněz na případné suvenýry a bufet, něco na hlavu - kšiltovka, 
šátek, ... , v případě pěkného počasí opalovací krém. 

Nebrat: mobily a jiné elektronické hračky 

 10.PTO SEVERKA Brno 
www.severka.cz * Manažer akce: Pařez * 732 664 350 
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