
Zvadlo 
 
 

Veselé předVelikonoce 
výprava pro celý oddíl v Lomnici u Tišnova 

 
 

Výprava kousek za Tišnov do Základní školy 
s tělocvičnou. Ve vesnici se nachází i starý 
židovský hřbitov a synagoga, takže kromě 
sportovního vyžití v tělocvičně se půjdeme 
podívat i někam do okolí. Pokud nás navštíví 
jaro, dojde i na předvelikonoční rukodělné 
aktivity.  

 

Kdy ? od pátku do neděle 27. - 29. března 2009 
Kde ? ZŠ Lomnice u Tišnova, spaní ve třídách na zemi.  

Doprava vlak+bus. 
Sraz : v pátek u klubovny max. v 17:45, v 18:00 odchod na vlak 
Návrat : v neděli kolem 17:15 ke klubovně (příj. vlaku do Řečkovic 16:59) 
Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
Peníze : 400,- Kč, množstevní sleva pro rodiny: každé druhé a další dítě 

platí pouze 300 Kč. Peníze doneste nebo pošlete max. do ST 
18.3. / ČT 19.3. Je opravdu nutné dodržet uzávěrku! 
Č.účtu: 1466383001/5500, VS: 0906. . +vaše dvojčíslí (kdo 
nemá, ozve se). Info o platbě na účet viz Manuál Severky. 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT a možná i Statutární 
město Brno prostřednictvím dotace, děkujeme. 

S sebou :  
 

spacák, karimatka, lžíce, hrnek, láhev na vodu, jídlo na pátek, 
hygiena, ručník, přezůvky vhodné do tělocvičny, uzlák, deník (blok) 
a tužku, zpěvník, KPZ, něco teplejšího (možná bude ještě zima), 
kapesníky, náhradní prádlo a ponožky,  
plavky (možnost návštěvy místního bazénu). 
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 

Nebrat: drahou elektroniku (mobil, MP3,…) 
Na cestu : Oddílové tričko KLASICKÉ ŠEDÉ, košili, šátek. 

10.PTO SEVERKA Brno * 25.sezóna * www.severka.cz  
manažer akce: Víťa * vita@severka.cz * 606 745 697 
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