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10.PTO Severka * 27.oddílový rok 2010/2011 

MANUÁL 
Návod k použití Severky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROČ ?  

Protože máme v Severce kolem stovky dětí, vedoucích a FanClubáků...  
To je už "středně velká firma". Dodávat všem těmto lidem potřebné informace  

a ukočírovat všechny členy oddílu a jejich rodiče je pořádný oříšek... 
 

Protože chceme jasně stanovit některá pravidla, která budeme všichni brát jako daná  
a neznalost vás neomlouvá :-)  (například pravidla o storno poplatcích atd.) 

 
Protože jste si pořídili "výrobek" 10.PTO Severka a my chceme,  

abyste s ním uměli zacházet, aby se ve vašich rukách choval tak jak má a jak očekáváte,  
abyste ho neponičili a aby vám sloužil k vaší spokojenosti.  

 
PROTO vám předkládáme návod k použití... 
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Základní údaje 
 
* Co je 10. PTO Severka ?  

Severka je pionýrský tábornický oddíl, číslo 10 udává naše označení mezi ostatními oddíly v Brně. 
Existuje ještě jedna Severka v Bohunicích, ta má číslo 32. Je to konkurence, ale taky kamarádi :-)  

* Co to jsou ty PTO ?  

Pionýrské tábornické oddíly, část Pionýra, taková podmnožina... Některé oddíly Pionýra jsou 
všeobecné, jiné třeba zeměpisné, zaměřené na hudbu, tanec, přírodovědu,... no a my se 
zaměřujeme na táboření. Oddíly PTO v Brně se sdružují do Sdružení PTO (SPTO) a hodně 
spolupracují a mají společné akce. Mezi PTO patří například zmíněná druhá Severka, Vlčata, oddíly 
Zeměpisné společnosti, Hády, Phoenix, Pegas a mnohé další. SPTO Brno také každý rok vyhlašuje 
soutěž Zelená liga, kde mezi sebou soupeří všechny PTO v soutěžích jako je Setonův závod, Dračí 
smyčka a mnohé další. Body, získané za celý rok, se sečtou a sedm nejlepších oddílů tvoří potom 
tzv. "Zelenou ligu". Severka se vždy drží v této elitní sedmičce a v celkové historické tabulce ZL 
zaujímá dlouhodobě krásné čtvrté místo! 

* Jsme Pionýr - nejsme skauti !  

Prosím naučte se to a neříkejte, že vaše dítě jde odpoledne do skautu. My opravdu skauti nejsme 
a v řadě věcí se od nich odlišujeme. Ale samozřejmě máme i dost společného. Pionýr je celostátní 
organizace, druhá nejpočetnější (tohoto typu) po skautech a má asi 16 500 členů. „Pojem 
„PIONÝR“ pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit se poznávat nepoznané, 
nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomáhat druhým, hlásit se ke svým úkolům 
i k něčemu navíc.“ Pionýr se po revoluci přerodil a snaží se navázat jen na to dobré ze své historie. 
Podrobnější výklad o Pionýru vám poskytuje nástěnka na chodbě klubovny, budeme rádi, když si ji 
přečtete a budete vědět odpověď na známou otázku - Pionýr, to ještě existuje ? :-) 

* Pionýr Řečkovice ? 

Tak se jmenuje konkrétně naše pionýrská skupina. Sdružuje dva oddíly, 10.PTO Severka a 8.PTO 
Mustangové, náš bratrský oddíl, který má schůzky v úterý. Kromě klubovny máme společnou 
i táborovou základnu, spolu se staráme o všechno vybavení a občas máme i nějaké společné akce. 
V klubovně dále provozujeme Klub Za školou (různé jednorázové akce jako jsou deskové hry, 
různé rukodělky, zajímavé přednášky atd., jak pro děti, tak pro dospělé) a klub Kulička, od roku 
2009 zaměřený na předskoláky. 

* A co ty Lužánky?  

Lužánky jsou středisko volného času, které má 11 poboček po celém Brně, Hanča zde pracuje (a 
dříve i Ďoubalík) a Severka s ním úzce spolupracuje. Přináší nám to mnohé výhody, jako je 
materiální zázemí a vybavení, nové finanční zdroje, nápady a inspirace a v neposlední řadě 
možnost (dnes už jen pro Hanču) lépe skloubit Severku se svým zaměstnáním. 

* Základní pojmy už znáte. A dál ? 

Pionýrská skupina - pionýrský tábornický oddíl - družina. Družiny máme dělené podle věku:  
Tučňáci, loňští nováčci Mravenečci a nyní nejstarší Bubáci. Nedávno nejstarší Vikingové už 
dnes patří mezi vedoucí. Názvy si volí děti samy, nebo je získají podle nějaké události. Z minulosti 
ještě přežívají názvy X-treme a Trojka (dvě předchozí nejstarší družiny). Dále byste měli vědět, že 
v PTO se vedoucímu oddílu říká náčelník, ostatní vedoucí jsou rádci nebo starší táborníci, 
podle toho, jaké mají splněné zkoušky. Nováčci se po splnění nováčkovské zkoušky stávají 
táborníky a dostanou oddílový šátek. Dále se setkáte s pojmem výprava (vícedenní akce) nebo 
výlet (jednodenní akce), na které vás pozve naše zvadlo, no a v Klubovně rozlišujeme termíny 
sál - čajovna - klubovna...  

Další pojmy vás už naučí vaše děti - co je to camrátko, žracák, nebo br-gul či kachny :-) 
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Schůzky: 
 

* Mravenečci (mladší) - čtvrtek asi 17:00 - 19:00 (dle další domluvy), Víťa, Anka, Terka, Pepa 

* Tučňáci (mladší) - středa 16:30 - 18:30, Jirka, Kačka, Dominik, Pařez 

* Bubáci (nejstarší) - středa 16:30 - 18:30, Kuba, Majka, Alča 

* Vikingové (14+) - příležitostně, Víťa 

* Na schůzky prosím choďte včas, čekání na opozdilce všechny zdržuje. Nutné záležitosti, 
jako jsou platby či dotazy, vyřizují vedoucí s rodiči PO schůzce, s dětmi NA KONCI schůzky a nebo 
jindy podle potřeby a pokynu vedoucích. Prosíme rodiče, aby to respektovali a nechodili pokud 
možno na slovíčko za vedoucím před schůzkou - zdržují pak program všech ostatních a vedoucího 
v přípravě schůzky, jejíž začátek mnohdy ze školy či z práce sotva stíhá.. 

* Na schůzky si všichni nosí:  

- psací potřeby a deník (sešit), uzlák a další potřeby dle pokynů vedoucích 
- doporučujeme oddílové tričko+šátek, na sebe vhodné oblečení (na hry a na ušpinění, ne školní) 
- kdo chce, nosí si vlastní pití, jinak je možné většinou jen napít vody v klubovně 
- družiny, kde to připadá v úvahu - obálku či peněženku s “chechtáky“ (oddílové platidlo) 
- přezůvky! Je možno si je nosit z domu, nebo si je nechávat v šatně ve skříňce, označené 

názvem Severka. Návštěvy mohou použít návštěvní papuče a nebo návleky. 

* Pokud si děti nosí mobilní telefony, prosíme, aby je měly během schůzky vypnuté nebo na 
tichý režim. Za případnou ztrátu telefonu Severka neručí. Pokud děti potřebují, mohou si cennosti 
na začátku schůzky uložit u vedoucího. Prosíme rodiče, aby nevolali dětem během schůzky, snad 
to může počkat, až skončíme? Děkujeme! :-) 

* Ukončení schůzky: Není-li rodiči uvedeno jinak, předpokládá se, že děti po ukončení schůzky 
odchází samy domů, nebo počkají na doprovod u klubovny. Venku je po ukončení schůzky již 
nehlídáme. Máte-li zájem o osobní předání dětí a dozor až do vašeho příchodu, prosím domluvte se 
s vedoucími a děti budou na vás čekat uvnitř. Naopak rodiče, čekající na své děti, mohou stát na 
chodbě a nemusí mrznout nebo moknout venku, ovšem za předpokladu, že budou respektovat 
průběh schůzek a nevyrušovat. Někdy se stane, že nás ze sousední firmy zamknou - zavřou bránu. 
Chcete-li jít dovnitř, potom zkuste zazvonit na zvonek na naší schránce (momentálně stále 
nefunguje, zkusíme tam snad dát jiný), nebo zavolat někomu do klubovny. V krajním případě je 
možné obejít klubovnu zezadu a bušit na okno sálu :-) 

* Je dobrým zvykem neúčast na schůzce omluvit buď předem (osobně, telefonem, SMS, 
mailem, vzkázat po kamarádovi), nebo i na následující schůzce, abychom věděli, kdo s námi počítá 
a jen nepřišel a kdo se dlouho neozývá a chodit nebude. 

 
 



4 

Výpravy: 
 
* Výpravy jsou (spolu s táborem) to nejlepší na naší činnosti a je základním předpokladem 

u každého člena oddílu, že na ně bude jezdit! Pokud víte, že se dítě nebude účastnit, nemá moc 
cenu, aby bylo členem našeho oddílu... Přihlásili jste se do tábornického oddílu, to znamená, že 
jezdíme tábořit, jezdíme ven a jezdíme na akce celý rok. Dále nosíme na zádech batohy a chodíme 
občas i pěšky, i když ne nějaké závratné dálky. Pokud o to nemáte zájem, přihlaste se prosím do 
jiného kroužku, který vám bude lépe vyhovovat.  Máte-li s výpravami nějaký problém, přijďte ho 
za námi vyřešit. Každý, kdo na výpravy nejezdí, se dobrovolně ochuzuje o to nejlepší, ztrácí 
kontakt se svými kamarády, je pozadu o to, co se na výpravě učíme a současně bere elán 
vedoucím, kteří poctivě výpravy připravují. 

* Výpravy se dělí na družinové (pro samotnou družinu a její vedoucí) a celooddílové (pro 
celý oddíl, např. Podzimáky, Vánoční výprava atd.). Cena výprav záleží na vzdálenosti (cena 
dopravy), ubytování (cena), délce akce, ale i na počtu účastníků (méně dětí = dražší výprava). Do 
ceny akce dále promítáme předpokládanou dotaci, kterou se snažíme ve velké míře využívat. 
Prosíme o dodržování termínů uzávěrek výprav (o tom ještě na jiném místě) z důvodu umožnění 
hladkého průběhu přípravy akce. 

* Zvadlo na výpravu dostanou děti na schůzkách, často je rozesláno také e-mailem a bývá 
vyvěšeno na našich webových stránkách, takže vždy víte, kde ho najít. 

* Co s sebou? To nejdůležitější si přečtete na zvadle - jestli spacák ano či ne, jaké speciální 
vybavení atd. Ale základ si vždy balíme stejně, podle kartičky Vybavení na výpravu a Sbalení 
batohu, kterou vám přikládáme, pro případ, že ji nemáte. A všichni si prosím zkontrolují, zda mají 
u vedoucího aktuální kopii průkazky zdravotní pojišťovny. Na výpravu si děti neberou mobily, 
protože nemáme zájem o to, aby si tam telefonovaly nebo SMSkovaly se svými kamarády a 
narušovaly program akce. 

* 5P - další oblíbený pojem. Pět Pé je základní set věcí, který se bere vždy a všude na výlety a 
výpravy: pláštěnka, pokrývka hlavy, peníze, pití - a to páté Pé je proměnlivé: papuče, plavky, 
pevné boty :-)  Podle toho, kam se jde nebo jede na výlet.  

* Sraz na výpravu bývá obvykle u klubovny nebo na konečné tramvaje č. 1, výjimečně jinde 
(pod mostem u nádraží, na zastávce busu atd.) Pro návraty z výprav platí stejné pravidlo, jako 
u schůzek - pokud neřeknete jinak, předpokládáme, že jdou děti domů samy. O přesném času 
návratu z výpravy někdy posíláme rodičům po dohodě SMS. 

 

 

Kalendář akcí: 
 
* Aktualizuje se zpravidla 2x ročně - v září a v lednu. Zahrnuje základní termíny výprav, 

výletů a dalších akcí a tyto termíny se v drtivé většině případů už nemění. Když se jich budete 
držet a plánovat podle nich svoje další aktivity, budeme rádi :-) Kalendář zahrnuje samozřejmě 
i termíny, týkající se jiných družin nebo jen vedoucích, proto je včas doplňován zvadly na akce. Do 
kalendáře dále mohou být doplňovány nárazové nově naplánované akce. 

* Pokud ho nemáte po ruce, najdete Kalendář také na našem webu - jak samotné termíny, 
tak celý kalendář ke stažení. 
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Platby: 
 
* Prosíme dodržujte stanovené uzávěrky výprav. Potřebujete-li výjimku z uzávěrky, například 

kvůli nemoci, nebo vám schází nějaké informace, domluvte se s vedoucím, který výpravu zajišťuje, 
tzv. "manažer akce" - je uveden na zvadle dole. 

* Způsob přihlášení na výpravu je uveden na zvadle, obvykle je přihlášení splněno  
zaplacením poplatku za výpravu. Předběžně (nebo v určených případech) je možno se hlásit na 
schůzce, nebo SMS či mailem, ovšem pozor - informaci sdělenou ve dveřích klubovny při odchodu 
nemusí vedoucí nutně zaznamenat nebo udržet.  

* Storno poplatky: pokud se vám stane, že se na výpravu přihlásíte, ale dítě potom nepojede 
(nemoc atd...), počítejte prosím s možností storno poplatku. U větších akcí (tábor, expedice) je 
nebo bude storno poplatek předem přesně stanoven, u kratších výprav je dán prokazatelnými již 
vynaloženými náklady - například je už nakoupeno jídlo a materiál na výpravu. Když se odhlásíte 
až v den akce, počítejte s vrácením minimální částky - pouze to, co stihneme uspořit (vlak, nocleh 
placený za osobu). Prosíme pohlídejte si zpětné vrácení peněz od nás, občas na to zapomínáme. 

* Platit je možno hotově - například na schůzce (na konci nebo po ukončení). Prosím 
vyžadujte potvrzení o platbě nebo si alespoň osobně ověřte, že vedoucí platbu zapsal do sešitu.  

* Dále je někdy možno platit převodem z účtu - v tom případě zdůrazňujeme použití 
variabilního symbolu a dále dodržení termínu - tak aby peníze byly na účtu v den uzávěrky, nebo 
jste nám o platbě alespoň v den uzávěrky podali zprávu ("Alča jede, posílám to z účtu, taťka").   

* Číslo účtu naší PS je 1466383001/5500 (s výjimkou tábora, pokud je ve spolupráci 
s Lužánkami). Variabilní symbol je uveden na zvadle na akci a je nutno ho doplnit vaším dvojčíslím. 
Například: 100422 znamená, že je to rok 10, číslo akce 04 a číslo dítěte 22 (na zvadle pak bude 
uvedeno 1004..+vaše dvojčíslí). 

* Přikládáme seznam přidělených dvojčíslí (na další straně) a tentýž seznam visí na nástěnce 
a na našem webu. Nováčci si o své číslo řeknou vedoucím (nejlépe Hanči). 

 

Objednávky: 
 
* Prostřednictvím formuláře, který je zatím ve stojanu na chodbě a později bude i na 

internetu, popř. prostým nahlášením vedoucímu (aby si to zapsal), si můžete u nás objednat:  
* Severácké tričko (100 Kč) + tričko Fan Club (jen členové, 100 Kč) - nyní připravujeme nová 
* Zelená košile (300 Kč) 
* Mikina Pionýr (300 Kč, nyní vyprodáno), vesta (jen vedoucí a ST, 300 Kč) 
* Oddílový šátek (50 Kč za ztracený, nový 0 za nováčkovskou zkoušku), domovenka (20 Kč), 

znaky a podklady (á 20 Kč za ztracený, nový 0 za nováč. zkoušku), nášivka Zelená liga (0 Kč) 
* Uzlovačka (cca 60 Kč) oddílová propiska a pentelka (20 Kč), oddílový zpěvník (20 Kč 

za ztracený, první 0), sešitek Táborníkův rok (60 Kč)  
* Lžička s vyrytým jménem (cca 60 Kč), nejrůznější oddílové foto a video CD a DVD   
* Nálepka na auto www.severka.cz (0 Kč - zatím díky sponzorovi) 
* Jiná objednávka, požadavek, něco vám dlužíme... 
* Vše je možno prohlédnout či vyzkoušet v klubovně, co je na skladě možno rovnou odebrat. 

Ostatní věci - o termínu nejbližší uzávěrky budete včas informováni, pak vše objednáme. 
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Členské příspěvky, finanční náročnost  
 

* V letošním roce zůstávají členské příspěvky ve stejné výši: 

   Řádný člen Severky: 500 Kč za půl roku, 1000 za celý rok 

   Člen Fan Clubu: 250 Kč a víc :-) za celý rok 

* Víme, že je to hodně, ale máme vysoké náklady na provoz klubovny (zejména na topení) a 
máme-li na to finance sehnat, musíme to částečně promítnout i do členské základny. Část 
představují odvody na registraci členů, ze kterých je zajišťován například servis kolem námi 
získaných dotací (a je jich hodně, viz níže) a nebo pojištění členů Pionýra (které jsme zatím 
naštěstí nevyužili). 

* Jsme přesvědčeni, že vám za těch 1000 Kč v Severce nabízíme kvalitní program pro děti 
i celé rodiny, jehož rozsah se rok od roku zvětšuje. A připomínám, že tutéž částku platí čistě 
"z lásky k Severce" i všichni vedoucí, kteří pracují celoročně s dětmi bez nároku na odměnu. 

* Případní sponzoři a dárci se mohou dohodnout na sepsání smlouvy, mohou si příspěvek 
odečíst ze základu daně, nebo se třeba domluvit, že část z poskytnutého příspěvku půjde na 
pokrytí poplatku za dítě, na výpravu a podobně... Vše je na dohodě. 

* Abyste měli lepší přehled, co s těmi penězi děláme a jaké finance se u nás pohybují, připravili 
jsme pro vás následující tabulku (viz další strana). 

* Prosíme vás, abyste čl. příspěvek uhradili za 1.pololetí (nebo celý) do konce září, za druhé 
pololetí potom nejpozději do vánoc. Platit můžete hotově nebo na účet, VS 11 00 ..+dvojčíslí. 

* Aspoň jedna dobrá zpráva - máme v plánu pokračovat v systému slev na výpravy - pro 
rodiny s více dětmi, a pravděpodobně časem i další slevy pro ty, kteří jezdí na všechny výpravy.  

62 Adámek Tomáš 31 Jelínková Gabriela 65 Sedlmajerová Lucie 
72 Baran Filip 80     30 Spousta Vladimír 
13 Bartoň Karel 22 Kamenická Andrea 29 Spousta Zbyněk 
75 Bartošová Monča 04 Klouda Petr 81 Střechová Romana 
86 Bernátek David 38 Kostrhun Ondřej 12 Svadbík Martin 
83 Bouzek Martin 82     88 Šimáček Marek 
05 Buchta Jiří 32 Krejčiříková Nikol, Terka 64     
03 Buchta Pavel 46 Ludvíková Hana 66 Šroubková Míša 
59 Bulantovi všichni 47 Ludvíková Marie 53 Štěpánková Anna, Markétka 
60     70 Lužovi Petra, Vilém 89 Thomis Patrik 
61     71 Manovi Markéta, Jakub 07 Trojan Jakub 
44     73     43 Tykalová Barbora 
40 Dáňa Michael 87 Nekuža Radim 55 Tylovi Martin, Petra 
48 Edingerová Kristýna 85 Nesvadba Ondřej 56     
41 Fajtovi všichni 02 Neumann Radek 77 Uldrijan Ondřej 
74     10 Neuschl Michal 51 Vaculíkovi všichni 
57 Fasorovi všichni 25 Ondráček Vítězslav 23 Vašátko Albert 
79 Foltýnová Tereza 54 Pařízek David, Jan 42 Vlček Jiří 
49 Glosovi všichni 26     84 Vrtalová Adéla 
58 Gregorovi všichni 52 Pražákovi všichni 37 Winkler Jan 
45 Gryc Dominik 01 Procházková Hana 50 Zahradníková Iva 
39     78 Pulec Jan 63 Zajdáková Lucie 
21 Hlouchovi Barča, Lukáš 06 Roháček Pavel 24 Zápařková Kateřina 
08 Houška Jan 67 Satkovi všichni 69 Zezula Adam 
33     68     Volné: 09, 14-20, 27, 28 
11 Indra Tomáš 76 Sauerovi Adam, Alice 34, 35, 36 

  Bude upraveno po zahájení roku - aktuální stav dětí.   
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Stručný přehled hospodaření PS v roce 2009: 
Pro lepší představu, jaké finance obnáší hospodaření naší pionýrské skupiny, vám přinášíme 
stručný přehled výsledků posledního uzavřeného roku. Případným zájemcům Hanča ráda vysvětlí 
další detaily. Všimněte si prosím zejména:   
1) Kolik nás stojí klubovna a jak jsme to zvládli - díky dotacím a půjčování klubovny velmi dobře. 
Přesto nám zde zůstává schodek za roky předchozí :-( 
2) Kolik dotací jsme v tomto roce získali.   
3) Na co použijeme vybrané členské příspěvky.  
    
Druh výnosů / nákladů .....................................................  Výnosy ............... Náklady 
Akce - výpravy, výlety a jiné (vč. dotací, včetně Hronu) ......  322 088,00 ..........  -330 188,00 
Letní tábor III. (I. a II. přes Lužánky, cca 212 tisíc) .............  47 090,00 ............  -48 585,00 
Severka - jiné náklady na činnost, vč. dotací ........................  10 960,00 ............  -24 997,00 
Administrativa - úroky / poštovné, pojištění, účet ...................  1 227,00 ..............  -3 406,00 
Školení pracovníků / dotace ......................................................... 0,00 ..............  -1 400,00 
Členské příspěvky / odvod příspěvků *) ...............................  91 500,00 ............  -21 200,00 
Příjmy na klubovnu - dotace, z táborů, akcí .......................  110 873,00 .............................  
Jiné příspěvky - sponzoři, dary ..............................................  6 410,00 .............................  
Klubovna - nájem a provozní náklady .................................................. ..........  -169 222,00 
MTZ - nákupy vybavení, materiálu / dotace... .......................  88 004,00 ............  -78 546,00 
Příjmy z táborů na amortizaci vybavení základny ..................  46 000,00 .............................  
Náklady na stavbu a bourání tábora / dotace........................................ .............................  
  vč. rozboru vody, oprav MTZ, pronájmu louky ......................  5 473,00 ...........   -32 710,00 
CELKEM (z P odečten odvod přísp.) ................................  708 425,00 ........ -689 054,00 
Výsledek roku 2009:............................................................. 19 371,00 
Výsledek roku 2008:...........................................................   37 840,24 .............................  
Výsledek roku 2007:...........................................................   44 665,97 .............................  
Výsledek roku 2006:............................................................................ ............  -74 755,37 
Výsledek roku 2005:............................................................................ ............  -35 393,12 
(Kladný výsledek byl použit na snížení ztráty z roku 2006 a 2005) 
  
*) Skladba použití členských příspěvků 2009:   
Celkem 120 osob, z toho 79 členů á 800, 41 á 400 - externí, Fan Club...  
Celkem vybráno ................................................................. 91 500,00 
Odvod - registrace, pojištění, vyšší orgány............................................ ............  -21 200,00 
Převod na činnost oddílů ..................................................................... ............  -11 400,00 
Převod na činnost PS........................................................................... .............   -5 450,00 
Převod na nájem klubovny .................................................................. ............  -53 450,00 
   
Suma získaných dotací roku 2009: ............................ 229 398,00 
 
Klubovna 2009:  ............................................................................. ........ -169 222,00 
z dotací .............................................................................  59 173,00 .............................  
z příspěvků ........................................................................  53 450,00 .............................  
za půjčování klubovny a akce .............................................. 11 700,00 .............................  
z darů a jiných příjmů ........................................................  30 000,00 .............................  
z táborů na sklad ................................................................ 10 000,00 .............................  
  
Skladba členské základny 2010:   
 do 15 let 16-18 > 18 let  Celkem 
Mustangové 2 0 3 5  
Severka 49 10 42 101  
Vedoucí PS 0 0 1 1    
Celkem 51 10 46 107  
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Komunikace 
 
* V Severce nám úspěšně fungují tyto komunikační toky: 

   - osobní kontakt vedoucích, dětí, rodičů - na schůzkách, na akcích, individuálně 
   - nástěnky v klubovně - zvadla na akce, fotky z akcí a jiné 
   - telefonické spojení v případě potřeby  
   - SMS vč. rozesílání hromadných informačních zpráv dle potřeby 
   - e-mailová komunikace - včetně rozesílání pravidelných informačních hromadných zpráv. 

Tyto zprávy vás informují o zvadlech na výpravy, novinkách na našem webu, popř. o dalších 
důležitých záležitostech kolem oddílu 

   - webové stránky www.severka.cz - pravidelná aktualizace, zvadla na akce, články a fotky 
z akcí, kalendář akcí atd... 

   - zpravodajství Aktuálně... na www.severka.cz, aktuální články a informace ze Severky 

* Věnujte prosím pozornost informacím, které od nás dostáváte, a vyberte si z nich vždy to, co 
se vás a vašich dětí týká. Udržujte prosím vaše kontaktní údaje u nás AKTUÁLNÍ, rovněž nám 
sdělte (pokud to není už dané z minula), který telefon a e-mail preferujete pro zpravodajství a 
komunikaci (matka, otec, oba, ...). Pokud byste si dále nepřáli dostávat naše zpravodajství, sdělte 
nám to rovněž. 

* Prosíme vás, abyste v případě potřeby vždy kontaktovali vedoucího, který má danou 
oblast na starosti - vedoucího družiny, manažera dané akce podle zvadla, hlavního vedoucího 
tábora atd. Zdaleka ne vždy má všechny informace náčelník, zejména ne u družinových záležitostí 
:-) Je nás 100, akcí jsou spousty a proto máme řadu úkolů rozdělených. 

* Vedoucí oddílu: 

náčelník oddílu  ................................ Ďoubalík - Petr Klouda, 724 534 731, doubalik@severka.cz  

hospodář (bývalý náčelník) ............ Hanča - Hana Procházková, 602 834 675, hanca@severka.cz  

správce klubovny ...................................  Bizon - Pavel Buchta, 777 236 214, pavlin@severka.cz 

družiny Mravenečci, Vikingové, webmaster ............Víťa Ondráček, 606 745 697, vita@severka.cz 

družina Bubáci .....................................................  Jakub Fajt, 777 332 245, fajkiss@seznam.cz 

družina Tučňáci ....................................................  Jiří Vlček, 606 111 788, vlksnecek@volny.cz  

 

* 10.PTO Severka ................................................................................. www.severka.cz 

 

* Adresa klubovny a údaje o „právním subjektu“ - což je naše pionýrská skupina: 

PS Pionýr Řečkovice,  Horácké nám.12, 621 00 Brno, IČ: 62156446, www.reckovice.pionyr.cz 
PS má právní subjektivitu jako základní článek občanského sdružení Pionýr, registrovaného MV ČR 
pod č. VSP/1-1793/90-R dne 4. 7. 1990.  

Číslo účtu: 1466383001/5500 Raiffeisenbank (transparentní účet). Zda je platba na účtu si 
můžete ověřit na internetu - adresa je na našem webu, stránka Kontakty, úřední a ekonomické 
údaje. 

(Číslo účtu Lužánek, pouze pro případ platby tábora, bude-li opět ve spolupráci:  227292001/5500) 

 

(Manuál aktualizovala Hanča, 14.9.2010)  


