
      Zvadlo    
 
 

Výprava pro Mravenečky a Tučňáky 
do Buchlovic 

  

 
 
Se začátkem zimy spojí dvě družiny své 
síly a pojedeme opět na východ od Brna. 
Ubytujeme se v pionýrské základně 
nedaleko hradu Buchlov, ale i dalších 
zajímavých zámků a turistických cílů.  
 
 
 
 

 

Kdy ? pátek 26. 11. - neděle 28. 11. 2010 

  Kde ? pionýrská základna v Buchlovicích 

spí se ve vytápěné budově na postelích ve vl. spacáku 

  Sraz : v pátek v 17:15 u klubovny, max. 17:30 odchod na vlak 

  Návrat : v neděli v 16:15-16:30 ke klubovně 

  
Doprava : busem do Buchlovic, odtud kousek pěšky 

  Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně 

  Poplatek : 300,- Kč donést do středy / čtvrtka 24. / 25. 11. 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT a Statutární 
město Brno prostřednictvím dotace. 

 
 

S sebou:  

 

spacák, karimatka ne, přezutí do budovy, baterka, jídlo na 
pátek večer, láhev na pití, hrnek, lžíce (ešus ne), hygiena, 
ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, tužka, zábavu jako karty,… 
ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu 
 

Po ruce:  pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz, 2x jízdenka 

MHD 60 min (nebo šalinkarta), kopie průkazky zdravotní 

pojišťovny - pokud není u nás 

Nebrat: mobilní telefony, diskmany, videohry, ... !!! 

 

10.PTO Severka Brno 

www.severka.cz * Víťa: vita@severka.cz * 606 745 697 
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