
☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

„skoro-vandr KVĚTŇÁK“ 
třídenní tábornická výprava na srub Podomí 

 
Výprava pro Bubáky, 

Vikingy a 15+  
Je možno podle počasí 

spát ve srubu nebo venku 
pod širákem či pod 

plachtou. Přes den nás 
nejspíš čeká výlet po 

stopách zaniklých vesnic 
v blízkém údolí, hry, 

tábornické dovednosti...  
Večer posezení u ohně, 
kytara, opékání dobrot,  

pohoda... 
 

 

Kdy ? Od pátku do neděle 9. - 11. května 2008 
Kde ? Srub nedaleko vesnice Podomí (Jedovnice - Vyškov) a okolí 
Sraz : V pátek u klubovny v 16:00, dobalení, odchod na tramvaj / vlak. 

Je více variant dopravy, ještě se přesně domluvíme podle počtu a 
skladby přihlášených, nejsou vyloučeny změny.  

Návrat : Na konečnou tramvaje v 17:30 nebo jindy dle počasí (dáme vědět) 
Jídlo : Na pátek svoje, od soboty ráno společně z misky a kotlíku 
Peníze : 250,- Kč doneste co nejdříve - ale vzhledem k tomu, že začátkem 

května odpadnou asi nějaké schůzky, stačí peníze i na sraz. Ale  
VŠICHNI DAJÍ DO 2.5. VĚDĚT, kdo jede - mailem, telefonem...   
Ze stejného důvodu tentokrát prosíme platit hotově, díky.  
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 

S sebou :  
 

Spacák, karimatka, lžíce, hrnek, nůž, láhev na vodu 1 litr či dvě,  
jídlo na pátek, popř. něco na přilepšenou na opíkání v sobotu,  
šátek, baterka, repelent, hygiena, ručník, uzlák, deník, tužka, 
zpěvník, KPZ, něco na hlavu proti slunci, kapesníky, náhr.prádlo... 
Vybavte se podle počasí na pobyt venku - tábornicky... 

Po ruce : Pláštěnka, pár peněz, jídlo a pití na cestu - kdo chce 

Nebrat: Mobily ani jiné elektronické hračky ! 
Na cestu : Oddílové tričko KLASICKÉ ŠEDÉ, košili, šátek,  

dle vedra náčelník rozhodne, v čem se pojede. 

 10.PTO SEVERKA Brno 
www.severka.cz * hanca@severka.cz * 602 834 675 

 

Příští výprava - Sraz PTO 23.-25.5. Krkatá bába, pod stany. 
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