
☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

Podzimáky BRUMOV 
čtyřdenní výprava 

 
  

 
Výprava pro celý oddíl, Školka a nováčci 

pokud chtějí a troufnou si,  
tak jsou určitě rovněž zvaní. 

Program částečně oddílový - společný, 
částečně speciální po družinách. 

 
 
 

 

Kdy ? čtvrtek 25.10. - neděle 28.10.2007 
Kde ? základna Brumov, za Lomnicí u Tišnova 

spí se ve vytápěné budově na postelích 
Sraz : ve čtvrtek v 17:00 u klubovny, dobalení, odchod na vlak  
Návrat : v neděli v 17:10 ke klubovně (příjezd vlaku 17:01) 
Doprava : vlakem do Tišnova, odtud najatým autobusem 
Jídlo : na čtvrtek svoje, od pátku ráno společně  

nováčky prosíme nepřehánět množství jídla ! 
Poplatek : 500,- Kč nejlépe obratem - max. do 18./19.10. 

Popř. na účet: 1466383001/2400, VS: 0709 . . +vaše dvojčíslí 
(vysvětlivka pro nováčky viz vedlejší strana) 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím dotace. 

S sebou :  
 

spacák (karimatka ne), přezutí do budovy, baterka,  
jídlo na čtvrtek večer, nůž nebo zavírací nožík, láhev na pití, 
(ešus, hrnek ani lžíce ne), hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, 
deník, tužka, zábavu jako karty, zpěvník,…  
vhodné tábornické a teplé oblečení a obutí  
(podle počasí raději i čepice, popř. rukavice) !!! 
přírodní barvy, ne červené bundy ! (nováčci se pokusí) 
ostatní jako obvykle…  dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU 
(novou dostanete do týdne na schůzce) 

Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz 
Na srazu nebo předem odevzdá každý aktuální kopii průkazky 
zdravotní pojišťovny (možno ofotit i u nás v klubovně), kdo má 
u nás z minula - zkontroluje aktuálnost. 

Na cestu : oddílové tričko, šátek, košile (kdo má) 
Nebrat : mobilní telefony, diskmany, videohry,... !!! 

 

10.PTO Severka Brno 
www.severka.cz * hanca@severka.cz * 602 834 675 

manažer akce Karel * kulicka@atlas.cz * 606 118 445 
 

INFO PRO NOVÁČKY A REKAPITULACE PRO OSTATNÍ: 
 

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE: 
Po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli ustoupit z předchozí praxe a 

zrušit zdravotní složky dětí. Kompletní zdravotní dokumentaci s sebou budeme 
vozit pouze tam, kde je to předepsáno, tedy na tábor, popř. některé 
reprezentační akce. 

Nově s sebou budeme brát pouze kopie průkazek pojišťovny dětí. Prosíme 
proto všechny, aby nám dodali aktuální kopii průkazky zdravotní pojišťovny, 
popř. si ji můžete okopírovat originál u nás v klubovně. Kdo ji má u nás z minula, 
zkontroluje prosím aktuálnost. Děkujeme za pochopení. 

 
VYBAVENÍ NA VÝPRAVY: 
Do zvadla budou uváděny jen základní údaje o vybavení. Vše ostatní bude 

podrobně rozepsáno na kartičce VYBAVENÍ NA VÝPRAVY, kterou obdrží děti 
na schůzce a bude jim vodítkem pro všechna balení na výpravu.  

 
PLATBY NA ÚČET: 
Pro platby na účet používejte prosím variabilní symbol akce + vaše dvojčíslí. 

Doplnili jsme číselnou řadu kvůli nově příchozím nováčkům, čísla jsou uvedena 
na internetu, abyste si je mohli kdykoli připomenout (včetně čísla účtu). Za 
sourozence stačí platit dohromady na jedno z čísel.  

Seznam najdete na www.severka.cz - stránka Kontakty, Úřední a ekonomické 
údaje, úplně dole odkaz Variabilní symboly, nebo rovnou:  

http://www.severka.cz/downloady/vs.xls 
 
Momentální seznam dvojčíslí (některé sourozence jsem už pro zjednodušení spojila):   

64 Adámek Martin 28 Hrbáč David 52 Pražák Jan 
62 Adámek Tomáš 28 Jedličková Tereza 33 Richter Rostislav 
63 Adámková Mirka 31 Jelínková Gabriela 26 Říhová Petra 
75 Bartošová Radka, Monča 32 Jonášová Gabriela 67 Satke Adam 
76 Bernátek David 34 Kalenda Jan 68 Satková Marťa, Gabča 
77 Buček David 38 Kostrhun Ondřej, Jan 76 Sevránek Robin 
59 Bulantová Alena 39 Krejčiříková Jana 77 Střechová Romana 
60 Bulantová Lucie 78 Kubátová Barbora 78 Šlachta Jakub 
61 Bulantová Petra 46 Ludvíková Hana 53 Štěpánková Anna 
51 Čuma Petr 47 Ludvíková Marie 43 Tykalová Barbora 
48 Edingerová Kristýna 32 Machová Denisa 56 Tylová Petra 
74 Fajt Martin 71 Manová Markéta 65 Uher David 
73 Fajtová Kamila 35 Morávek Adam 66 Uhrová Kamila 
57 Fasorovi Pepík, Anetka 36 Nesvadba Ondřej 67 Vrtalová Adéla 
79 Foltýnová Tereza, Andrea 70 Novotný Lukáš 68 Vyhlídová Šárka 
72 Fuxová Linda 71 Odcházel Adam, Tomáš 37 Winkler Jan 
49 Glosová Terka, Markéta 36 Ovísek Jiří, Ondřej 50 Zahradníková Iva 
58 Gregorovi Vojtěch, Terka 54 Pařízek David 69 Zezula Adam 
27 Hošková Klára 55 Plšek Martin 77 Zuzanová Anna 

 


