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Podzimáky Lanžhot 
aneb podzimní prázdniny na jihu Moravy 

 

Kdy ? Středa 28.10. - Neděle 1.11.2009 

  Kde ? Ubytovna TJ Sokol Lanžhot  
(vytápěná budova, spí se na postelích s povlečením) 

  Sraz : Ve středu u Řečkovického nádraží - pod mostem v 17:00 
(jedeme vlastním autobusem, který s námi zůstává celou dobu) 

  Návrat : Tamtéž okolo 17 hod. 
  Jídlo : Na středu večer svoje, od čtvrtka společně 

  Peníze : 800,- Kč, množstevní sleva pro rodiny: každé druhé a další dítě 

platí pouze 750 Kč. Peníze doneste nebo pošlete max. do ST 

21.10./ČT 22.10. Je opravdu nutné dodržet uzávěrku! 

POZOR: v případě, že se přihlásí méně než 35 dětí a vedoucích, 

cena se zvyšuje o 100 Kč!  

Č.účtu: 1466383001/5500, VS: 0909 . . + vaše dvojčíslí (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 :  

 

Povlečení je v ceně, spacáky ani karimatky nebrat ! 
Hrnek, lžíce, láhev na vodu, jídlo na středu večer, hygiena, ručník, 
plavky, přezůvky, 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... 

  

Speciální : Je možné navštívit termální lázně v Laa. Vstupné není součástí 

ceny akce, pokud máte zájem Laa navštívit oznamte to při placení. 

Ceny: 7,50 EUR dítě/ 11 EUR dospělý /3 hod. 
Návštěva proběhne pouze při dostatečném zájmu !!! 

   10.PTO SEVERKA Brno 

www.severka.cz * Manažer akce: Ďoubalík* 724 534 731  
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Po úspěšné výpravě Adršpašské 
písky s návštěvou Polska, 
pojedeme tento rok na opačnou 
stranu - tedy na jih. V plánu je 
návštěva Lednicko-Valtického 
areálu, výstup na minaret, možná 
projížďka po kanále na Dyji. Také 
bychom rádi zavítali i do 
Rakouska, nebo na Pálavu. 
Jih našeho kraje nemáme moc 
prozkoumaný, a proto využijeme 
každé příležitosti to napravit.  
 

Neváhejte a přidejte se :o) 
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