
☺☺☺☺      Zvadlo    ☺☺☺☺ 
 
 

Bubácká výprava 
na Krkatku 

 

  
 

 
 
 

Kdy ? pátek 24.9. - neděle 26.9.2010 
  Kde ? základna Krkatá bába 

spí se ve vytápěné budově na postelích 
  Sraz : v pátek v 17:00 u klubovny, dobalení, odchod na vlak  
  Návrat : v neděli v 17:00 ke klubovně (příjezd vlaku 16:51) 
  Doprava : vlakem do Tišnova, odtud autobusem 
  Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
  Poplatek : 300,- Kč doneste do středy 15.9. 
  S sebou :  

 
spacák (karimatka ne),zkoušky, přezutí do budovy, baterka,  
jídlo na pátek, láhev na pití, hrnek a lžíce, 
hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, tužka, zpěvník,…  
vhodné tábornické a teplé oblečení a obutí, přírodní barvy,  
ostatní jako obvykle…  dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU 

  Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz,  
kartička pojišťovny - kdo nemá u nás aktuální kopii  

  Na cestu : bubácké tričko, šátek 
  Nebrat : mobilní telefony, diskmany, videohry a jiné elektronické 

hračky 
 

 

10.PTO Severka Brno * 27. sezóna * www.severka.cz 
Manažer akce: Kuba *  777 332 245 
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