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Bílé Karpaty 2010 
Chata Lopata – Mikulčin Vrch 

  

Kdy ? středa 27.10. - neděle 31.10.2010 

  Kde ? Chata Lopata – Mikulčin Vrch 

http://www.chatalopata.ic.cz/ 

  Sraz : ve středu v 17:00 pod mostem – Nádraží Řečkovice 

  Návrat : v neděli v 17:00 tamtéž 

  
Doprava : Vlastní bus Hliněnský :o) 

  Jídlo : na středu svoje, od čtvrtečního rána společně 

  Poplatek : 850,- Kč max. do 20./21.10. Množstevní sleva pro rodiny:  

každé druhé a další dítě platí pouze 800 Kč 

Popř. na účet: 1466383001/5500, VS: 1004 . . +vaše 
dvojčíslí (viz Manuál Severky) 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT a Statutární 
město Brno prostřednictvím dotace. 

Reálná cena akce na jedno dítě je cca 1.700,-Kč 

 
 

S sebou:  

 

Spacák (ještě upřesníme), karimatka ne, přezutí do 

budovy, baterka, jídlo na středu večer, láhev na pití, (ešus, 
hrnek ani lžíce ne), hygiena, plavky,ručník, uzlák, KPZ, 
šátek, deník, tužka, zábavu jako karty, zpěvník.Teplé 

oblečení a obutí i do nepříznivého počasí. Dvoje boty !!! 
Ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu.., 
 

Po ruce:  

 

pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz 

Kopie průkazky zdravotní pojišťovny - pokud není u nás 

Na cestu: oddílové tričko, šátek, košile (kdo má) 
 

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

10.PTO Severka Brno 

www.severka.cz * Ďoubalík: doubalik@severka.cz * 724 534 731 
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Podzimáky tradičně patří turistice, 
výletům do vzdálenějších koutů naší 
země a poznávání nových věcí. 
Viděli jsme podzemní komplex 
Ósowka v Polsku, Česko-Slovensko- 
Rakouské pomezí, Hubertovu jízdu 
nebo vinařství a výrobu vína. 
Letos Bílé Karpaty, exkurze 
do sklárny, možná aquapark, 
Kuželovský mlýn, nebo část 
Slovenska 
K tomu nabitý program a spousta 
legrace s kamarády. 
 

Neváhejte a přidejte se :o) 
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