
☺☺☺☺      Zvadlo    ☺☺☺☺ 

 

XX. SRAZ PTO 
Setkání oddílů SPTO Brno – Vémyslice u Mor. Krumlova 

 
 

Kdy ? Od pátku ráno do neděle 21.-23.května 2010 
  Kde ? Kemp Vémyslice - http://www.kempvemyslice.cz/ 

Doprava vlak+bus, eventuelně pro starší cca 10 km po žluté 
značce od Moravského Krumlova dle zájmu a počasí :o) 

  Sraz : V pátek na konečné tramvaje v 17.00, odjezd na vlak 
  Návrat : V neděli na konečnou v cca 17:45 (příjezd na hl. nádr. 17:03) 
  Jídlo : Na celý pátek svoje, od soboty společně z misek a kotlíků 
  Peníze : 350 Kč donést max. do ST 19.5, ČT 20.5 

Tentokrát opět prosím platit hotově, díky. 
Na úhradě nákladů se bude podílet MŠMT prostřednictvím 
dotace. 

  S sebou :  
 

Spacák, karimatka, (ešus ne, bereme misky),lžíce, hrnek, nůž, 
láhev na vodu, jídlo na pátek večer, šátek, dobrá baterka, 
repelent, hygiena, uzlák, deník (bloček) a tužku, zpěvník, KPZ, 
plavky, ručník, něco na hlavu proti slunci, opal.krém, tmavé brýle, 
kapesníky, náhr. prádlo a ponožky, teplejší oblečení, náhradní 
boty. Případně noviny a igelitku na mokré boty. 
 

Po ruce či 
ve žracáku“ : 

Pláštěnka, pár pěněz, 2x lístek na 45 min na  MHD,  jídlo a pití na 
cestu. 

  Nebrat: Mobily ani jiné elektronické hračky ! 
  Na cestu : Oddílové tričko KLASICKÉ ŠEDÉ. Košili s nášivkami, šátek, 

tábornické oblečení!! NA SEBE!! Musíme být schopni nastoupit 
všichni v tričkách, košilích!!!  
A prosím vemte si nějaké kalhoty, které lze vzít ke košili, ne jen 
vytahané tepláky, pak to vypadá jak … však víte:-)  
Dobře sbalený batoh – jedeme reprezentovat oddíl!!! 
 
10.PTO SEVERKA Brno * www.severka.cz  

Manažer akce: Majka * 724 992 215 
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