
 

☺      Zvadlo    ☺ 
 

 

 
  

 „LETNÍ VANDR NÍHOV“ 
 třídenní vandrovní výprava, družinová i oddílová 

  

 
Kdy ? Od pátku do neděle 11. - 13. června 2010  
Kde ?  Níhov a okolí - chata, louka 

Pozor - odlišný režim pro jednotlivé družiny:  
 

Kulička - předškoláci (přibližně, změna vyhrazena dle počasí a účasti): 
V sobotu dopoledne příjezd na tábořiště, společný program, spaní ve stanech nebo pod 
přístřeškem (dle počasí), v neděli odjezd, program tábornicko-herní. 
 

Mravenečci (přibližně, změna vyhrazena dle počasí a účasti):  
V pátek vlakem do Níhova, kousek pěšky na tábořiště, kde budou celý víkend, spaní ve 
stanech, program bude tábornický. 
 

Tučňáci (přibližně, změna vyhrazena dle počasí a účasti): 
V pátek vlakem do Řikonína, pěšky do Chytálek kde přespí ve stanech, druhý den ráno 
opět pěší trasa směrem na tábořiště. Program bude turisticky-poznávací. 
 

Bubáci (přibližně, změna vyhrazena dle počasí a účasti): 
V pátek vlakem do Ŕikonína, pěší trasa směr Níhov, přespání pod přístřeškem, program 
motivovaný, v sobotu příchod na tábořiště. 
 

Pro Tučňáky a Bubáky se jedná o ZÁVĚREČNOU akci roku, v NEDĚLI proběhne 
rozdělení odměn za celý školní rok ! Kdo to propásne, dostane pouze cenu útěchy...  
Zda bude potom ještě schůzka 16.6. bude upřesněno včas.  
Ve středu 23.6. se koná místo schůzek akce „Grilování“ (viz zvadlo později).  
  

Detaily výpravy: 
 

Sraz : v pátek u klubovny v 16:30, dobalení, odchod na vlak (17:11) 
(Jedeme vlakem z Řečkovic do Níhova, Tučňáci a Bubací vystoupí o 
zastávku blíž) 

Návrat : V neděli  v 18:00 ke klubovně 
Jídlo : Na pátek svoje, od soboty ráno společně z misky a kotlíku 
Peníze : 250 Kč doneste max. do ST 9.6.2010, včetně závěrečných cen! 

Prosíme z tech. důvodů pouze hotově. Oceníme, dáte-li vědět i dřív! 
S sebou :  
 

Spacák a karimatka, dobrá baterka, 
lžíce, hrnek, nůž, láhev na vodu, jídlo na pátek večer,  
hygiena, uzlák, deník (bloček) a tužku, zpěvník, KPZ, repelent,, 
plavky, ručník, něco na hlavu proti slunci, opal.krém, tmavé brýle, 
kapesníky, náhr. prádlo a ponožky, sandály, šátek...  
Ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu.  

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,  

Dobře sbalený batoh - půjdeme s ním pěšky !!!  
Tučňáci a Bubáci si ponesou výbavu na přespání a část jídla ! 

 
10.PTO SEVERKA Brno * 26.sezóna * www.severka.cz  
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Šlo mailem:  
Určeno pouze pro rodiče účastníků tábora: 
-------------------------------------------------------------- 
   
Milí rodičové,  další postup předávání informací a placení za tábor bude tento: 
  
1) INFORMACE A PLATBY HOTOVĚ: 
VE STŘEDU 2.června od 18:00 hodin nebo VE ČTVRTEK 3.června od 18:00 hodin 
můžete přijít do klubovny, vyzvednout si vytištěné podrobné informace a zaplatit hotově poplatek za 
tábor. 
Tyto písemné informace vám pošlu ještě tento týden mailem, abyste si je mohli předem nastudovat 
a následně mít dotazy. 
  
Klasická informační schůzka nebude - vše dostanete písemně, ale kdo se bude chtít na něco zeptat, 
budu k dispozici v uvedené dny od 18:30. Neboli nebude INFORMAČNÍ schůzka, kde bych vám 
předčítala z písemných informací, ale DOTAZOVÁ schůzka, kde se můžou všichni na všechno 
zeptat  
:-) Prosím kdo chce jen zaplatit, aby přišel dřív (18-18:30) a potom nás už nezdržoval. 
 Kdo přijít nechce, tomu pošlu písemné info po dětech nebo poštou. 
  
2) PLATBY do 20.června ! 
Krom výše uvedené možnosti je dalším způsobem platby: 
- zaplatit převodem na účet 227292001/5500, variabilní symboly v příloze, částka je 3500 Kč. 
- domluvit se jindy se mnou na osobní předání 
Máte-li nějaké dotazy už teď, napište - zahrnu odpovědi do info brožury pro všechny. 
Díky, Hanča 
 
 


