
Jak to bylo dřív… aneb PÁR SLOV PRO NOVÁČKY 

Chcete si dokázat, že jste výborný tým a umíte táhnout za jeden 
provaz ? Rodiče, chcete ukázat dětem, že i vy si ještě dovedete hrát ? 
Děti, chcete vidět, jak obstojí vaši důstojní rodičové v kuriózních 
situacích ? Chcete si společně zablbnout a odreagovat se od běžných 
starostí ? Pojeďte s námi na výpravu pro "naše" děti a rodiče! 

Akce RODINKA v Severce letos vstupuje do osmého ročníku. Nejprve jsme 
vyjížděli na víkendové výpravy, kde se opravdu hrála týmová hra soupeřících 
rodin. Byli jsme v Březníku, v Křižanově, v Bojanovicích.. Pak jsme hledali změnu a 
tak jsme se vydali na týdenní Rodinku v srpnu, pod Templštýn. Minulý rok jsme se 
viděli dvakrát a jedna akce lepší než druhá - v zimě jsme si zařádili na sněhu na 
chatě v Jeseníkách, v létě jsme vyrazili na nezapomenutelnou expedici VLTAVA. 
Pro letošek chceme zvednout laťku ještě výš - zopakujeme si ZIMU a v létě 
plánujeme expedici SLOVINSKO. Tento šílený nápad vznikl na Vltavě a setkal se 
s nečekanou odezvou od rodin, takže věříme, že zájem bude a jdeme do toho... 

Že jste ještě s námi nebyli ? No to přece nevadí :-) Je nejvyšší čas, abyste si 
přečetli toto zvadlo a rozhodli se, že letos prostě NEMŮŽETE CHYBĚT ! 
Nemusíte se obávat toho, že se s námi neznáte, to rychle napravíme. 
A nemůžete-li jet celá rodina, taky to není na překážku - tatínek má moc práce a 
nemůže jet ? Nevadí, bereme i mamky „sólistky“ :-)  

O co jde ? Sejdeme se v hojném počtu, děti i rodiče. Mnohé na této akci probíhá 
jako na výpravě či na táboře - ale mnohé vůbec ne ☺ Hrajeme spoustu her - 
některé děti proti rodičům či ženský proti chlapům, jiné na rodinné týmy. Dojde  
na hry na hřišti, na výlety, rukodělky, povídání... Večery pak patří posezení u čaje 
a stolních her, dospěláci mají (když jsou hodní) prodlouženou večerku… 

 
Prožijete s námi prima akci  
ve stylu oddílových výprav,  
zahrajete si oblíbené hry  

s členy vlastní rodiny (i proti nim),  
otestujete svůj smysl pro humor  

a svou šikovnost  
v běžných i netradičních disciplínách. 
Ale hlavně - poznáme se navzájem…  

- vždyť RODINA má držet pospolu !!!  .

10.PTO Severka Brno 
 & Fan Club Severky 

 
uvádí osmý DVOJITÝ ročník oblíbené akce  

pro děti, rodiče, vedoucí, FanClubáky, kamarády… 
 
 

 
 

A letos ZASE JINAK !  
Po sérii víkendů, týdenním táboře, zimní akci a super Vltavě 

přichází letos na řadu: 
 

Rodinka ZIMA 2008 
25. - 27.ledna, Beskydy - Bílá 

a 

Rodinná expedice SLOVINSKO 
cca 28.června - 6.července, Slovinsko 

 
  

Ano, toto je DVOJzvadlo :-) s dvěma přihláškami 
 



Rodinka ZIMA 2008 
 
KDY: pátek 25.1. - neděle 27.1.2008, za každého počasí, sníh/nesníh 
KAM: turistické ubytování, domov mládeže lesnického učiliště Bílá, Beskydy, 

okres Frýdek Místek, cca 180 km od Brna a 100 metrů od vleku 
DOPRAVA: autem až k ubytovně, nebo vlakem+busem poměrně v pohodě 

(nejlépe vlakem do Frýdlantu a pak autobusem kousek od chaty) 
Variantu objednání společného autobusu moc nezvažujeme, případně 
ji probereme až s přihlášenými - vyplatí se jen při plné obsazenosti. 
Pokud by někdo měl nejet jen kvůli dopravě, ozvěte se na domluvu! 

CHATA: chata „turistické třídy“, http://soulbila.webzdarma.cz 
třílůžkové pokoje, povlečení v ceně, kuchyňka na patře 

STRAVA:  POLOPENZE (poskytovaná ubytovatelem) - SO snídaně+večeře, NE 
snídaně+oběd (hromadné vaření moc nepadá v úvahu, není tam 
větší kuchyně ani vařič). Dětské porce pro děti do 10 let. Pátek večer 
a sobota oběd sami na ubytovně nebo v restauraci či na svahu. 
SAMI - každá rodina sama, ale je tam jen malá kuchyňka, 1 vařič 
Bude-li nás ale na polopenzi méně než 30, tak nám vařit nebudou :-( 

CENA: 550,- Kč na osobu (děti s dětskou porcí 500 Kč, miniděti i zdarma)  
= ubytování, polopenze, program, režie (doprava není v ceně) 
V ceně není pojištění ani alkohol :-) ani příp. náklady na výlety či vlek 

PROGRAM: nabídkový po rodinách i společný, podle počasí a sestavy.  
Lyže (vlek prý 100m chaty), běžky. Kdo nelyžuje - nemusí (boby, 
sáně, procházky). Loni jsme si to užili mnozí i bez lyží... 
Nebude-li sníh, nabídneme vám výlety do okolí a hry. 
Doplňkově hry pro děti i dospělé, společenské hry, deskové hry, 
relaxace, legrácky, promítání, družba, no však už nás znáte… 

SRAZ a NÁVRAT, S SEBOU... - bude upřesněno přihlášeným. 
 

POZOR !!! Nutno potvrdit ubytování - UZÁVĚRKA ve středu 14.11.!!! 
Kapacita ubytovny je omezená - v případě velkého zájmu  

MAJÍ PŘEDNOST členové Fan Clubu Severky !!! 
 

Přihlášky OBRATEM písemně nebo mailem, TELEFONEM NESTAČÍ !!! 
Nevratná záloha na ubytování 100 Kč na osobu !!! 

Uzávěrka před jarními prázdninami, neboli do 8.února !!! 

Rodinná expedice SLOVINSKO 
TOTO JSOU POUZE PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE, protože se pořád ptáte :-) 
Akce není zatím vůbec naplánována, ale vycházíme z předpokladu, že když si něco 
umaneme, tak to i dokážeme. Proto vám překládáme předběžné info a naopak od 
vás by nám pomohla předběžná přihláška, jestli uvažujete, že byste jeli. Abychom 
věděli, kolik nás tak asi bude, v jaké sestavě a jak to všechno naplánovat. 
KDY: nejdříve od soboty 28.června, nejpozději do neděle 6. července 2008  
KAM: Slovinsko - hory, jezera, jeskyně, města, moře. Rádi bychom 

přizpůsobili program všem věkovým kategoriím a nabídli jak 
dvoudenní horský výšlap či náročnější atrakce (rafty?), tak menší 
poznávací výlety nebo pohodové chvíle relaxace třeba u vody... Nikdo 
se tedy nemusí bát, že bychom ho nutili:            . 
a) ležet dlouho u moře   b) lozit moc po horách :-) 

DOPRAVA: autobusem. Pokud by byl přetlak na počet účastníků, není vyloučena 
nějaká samostatná jednotka autem. Uvidíme podle zájmu.  

NOCLEH: ve stanech v kempech popř. na domluvených místech, řešíme 
STRAVA:  navrhujeme SPOLEČNOU stravu - snídaně, převážně studené obědy, 

svačiny a  teplé večeře oddílovým stylem (jako když jsme byli na 
Korsice, hodně potravin vézt z Brna). Nikoho ale nenutíme, kdo by 
chtěl se stravovat sám, je možno.  

CENA: nedokážeme zatím říct, příprava akce teprve začala, dozvíte se před 
závazným přihlášením, spolu s dalšími informacemi. Podle toho, co je 
k vidění na internetu, lze doufat, že by to bylo max.4-6 tisíc, ale bude 
záležet na počtu lidí a vybraném programu. V ceně bude doprava 
autobusem, strava, kempy, zajištění akce... Případný nabídkový 
program či vstupné budeme asi řešit individuálně. Děti levněji.  

Severka garantuje zajištění akce a zázemí, za děti (i dospělé) si ale ručí každá 
rodina sama, jako tradičně. Další detaily o akci později, cca do vánoc. 

POZOR !!! V případě velkého zájmu MAJÍ PŘEDNOST členové Fan Clubu 
Severky (nebo bude rozhodnuto o druhém autobusu :-) ) Toto bude zohledněno 

až v přijímání závazných přihlášek, zatím se přihlaste opravdu kdo chcete. 
 
Prosíme o PŘEDBĚŽNÉ vyjádření zájmu, stylem „Fajti v počtu 5 by asi rádi jeli“, 

písemně nebo mailem, TELEFONEM ani OSOBNĚ NESTAČÍ !!!  
(Když mi to řeknete na chodbě po schůzce, fakt to neudržím ! Díky, Hanča) 



PŘIHLÁŠKA - Rodinka ZIMA 
 

Přihlašujeme se závazně na akci Rodinka ZIMA 2008 v sestavě: 
 

jméno, datum narození, adresa (registrovaní Severáci stačí jméno) 
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
Upřesnění: 
 DOPRAVA:   SAMI autem SAMI vlakem, busem  
 
 STRAVA:  SAMI  POLOPENZE       ... ks 
 
      POLOPENZE DĚTI  ... ks    
 
Jiné vzkazy: 
 
 
Podpis:.........................................................................................................  

(přihlášku možno poslat i mailem) 

PŘIHLÁŠKA - SLOVINSKO 
 
Předběžně uvažujeme o účasti na akci SLOVINSKO v sestavě: 
 
 
 
 
 
 
 
Naše účast závisí na ceně, programu, společnosti, zaměstnavateli, vysvědčení, 

něčem jiném.... 
 
 
 
 
 
 
 
Máme tyto poznámky, přání či požadavky k plánování akce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ........................................................................................................   

(přihlášku možno poslat i mailem) 
 


