
☺☺☺☺      Zvadlo          ☺☺☺☺    
 
 

Velká podzimní výprava do 
oblasti Adršpašských skal a 
Broumovských stěn. Jedeme 
daleko, až na druhý konec 
republiky. Bydlet budeme ve 
Vižňově, což je jen 1,3 Km od 
polských hranic, takže možná 
dojde i na výlet do Polska, kde je 
zajímavý podzemní válečný 
komplex Osówka, asi proto, že 
leží pod Soví horou. Kromě toho 
budou na programu výlety do 
okolí, zajímavé hry a po 
večerech deskovky nebo zpívání. 

 

 

ADRŠPAŠSKÉ PÍSKY  
Česko-Polská podzimní výprava pro všechny 

 
 

Kdy ? od pátku do úterý  24. - 28. říjen 2008 (tedy 5 dn ů) 
  Kde ? základna Vižňov, spaní na posteli s povlečením 
  Sraz : v pátek pod mostem u nádraží Řečkovice v 16:00 hodin, 

nabalení busu, odjezd cca 16:30    
  Návrat : návrat v úterý kolem 17 hodin tamtéž (popř. pošleme SMS) 
  Jídlo : na pátek svoje jídlo a pití, od soboty společně 
  Peníze : 750,- Kč, množstevní sleva pro rodiny: každé druhé a další dít ě 

platí pouze 650 K č. Peníze doneste nebo pošlete max. do ST 
15.10./ČT 16.10. Je opravdu nutné dodržet uzáv ěrku!   
POZOR: v případě, že se přihlásí méně než 35 dětí a vedoucích , 
cena se zvyšuje o 100 Kč! Maximální počet úč. je 46.  
Č.účtu: 1466383001/5500, VS: 0805 . . +vaše dvoj číslí  (kdo nemá, 
ozve se). Info o platbě na účet viz Manuál Severky.  
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT a Statutární město Brno 
prostřednictvím dotace ve výši min. 15.000 Kč. 

  S sebou :   
 

Povle čení je v cen ě, spacáky ani karimatky ani hrnky a lžíce 
nebrat ! 
láhev na vodu, jídlo na pátek večer, hygiena, ručník, přezuvky, uzlák, 
deník (blok) a tužku, zpěvník, KPZ, něco na hlavu a šátek na krk 
(vítr...), kapesníky, náhr. prádlo a ponožky, ...  
Kartičku zkoušky - nováčkovská zkouška ! 
Oceníte malý batůžek nebo chlebník na výlet. 
Ostatní podle kartičky Vybavení na výpravu... 

  Po ruce :  pláštěnka, baterka, pár peněz, jídlo a pití na cestu - kdo chce 
  Na cestu : Oddílové tri čko KLASICKÉ ŠEDÉ, košili, šátek.  
  Nebrat: Mobily ani jiné elektronické hračky ! 
   

 10.PTO SEVERKA Brno * 25.sezóna * www.severka.cz  
manažer akce: ĎOUBALÍK * tel. 724 534 731  
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