
☺      Zvadlo    ☺ 
 

 

U NÁS V KOCOURKOVĚ 
Blansko - Obůrka 

 
  

 

Výprava pro celý oddíl na nově 
objevenou základnu ČTU nedaleko 
Moravského Krasu. Čeká nás 
motivovaná hra na motivy příběhu U nás 
v Kocourkově, čekejte tedy asi pořádný 
úlet :-) Krom toho se podíváme do 
Moravského krasu a doufejme, že si 
budeme už užívat jarní přírodu... 
 

 

Kdy ? pátek až neděle 26. - 28.března 2010 
Kde ? základna ČTU Blansko - Obůrka (na posteli ve spacáku) 
Sraz : v pátek max. v 16:30 u klubovny, dobalení, odchod na vlak  
Návrat : v neděli v 17:20 ke klubovně (příjezd vlaku 17:11) 
Doprava : vlakem přes Židenice a  Blansko, potom busem 
Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
Poplatek : 300,- Kč doneste nebo pošlete do 17./18.3. 

PLUS zájemci o prohlídku Punkevní jeskyně s plavbou lodí 
si vezmou s sebou nebo dají předem navíc 100 Kč.  
Přesnou cenu domluvíme, zkoušíme skupinovou slevu. 
Popř. na účet: 1466383001/5500, VS: 1004 . . +vaše dvojčíslí 
V případě platby na účet se taky včas nahlaste na schůzce ! 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 
POZOR - v týdnu před výpravou má Hanča školení a nemůže 
brát telefony, na SMS a maily reagovat bude. Díky! 

S sebou :  
 

spacák, přezuvky, baterka, jídlo na pátek, láhev na pití,  raději 
hrnek a lžíce, hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, tužka, 
zpěvník, vhodné tábornické a teplé oblečení a obutí,   
(podle počasí ještě raději čepice, šátek na krk, rukavice...), 
ostatní jako obvykle dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU, 
speciální vybavení: doplňky a la občané potrhlého města - 
klobouky, brýle, šátky, fajfky... / kdo má - PÁLKY PINEC ! 

Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz, kartička pojišťovny  
Na cestu : oddílové tričko, šátek, košile 
Nebrat : mobily, diskmany, videohry a jiné elektronické hračky 

 
 

10.PTO Severka Brno * 26. sezóna * www.severka.cz 
Manažer akce: Hanča * hanca@severka.cz * 602 834 675 
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