
       Zvadlo    

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ „KRKATÁ BÁBA“
třídenní pobyt v drsných podmínkách zimní přírody

Víš, co se v Tobě ukrývá? Chceš posunout své hranice?
Pokud si chceš vyzkoušet na vlastní kůži spaní, 
starání se o oheň, obstarání a přípravu potravy 
v nehostinných podmínkách zimní přírody, 
pak je tato akce právě pro Tebe.

Kdy ? od pátku do neděle 11. - 13. ledna 2008

Kde ? Základna Krkatá Bába, nedaleko Černé Hory. Táborová velká 
chalupa a la „likusák“, kamna, kuchyně, což nám ale poslouží 
zejména jako zázemí, spaní bude drsnější převážně venku. 
Kadibudky jsou rovněž venku.
Doprava vlakem do Tišnova, pak busem a pěšky.

Sraz : v pátek u klubovny max. v 17:00, nabalení společné bagáže 
(jídlo) a v 17:30 odchod na nádraží Řečkovice

Návrat : v neděli ke klubovně v 17:10 hodin

Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně 

Peníze : 350 Kč donést hotově do 10.ledna
Na úhradě nákladů se bude snad navíc podílet dotací MŠMT.

S sebou : dobrý, lépe starší spacák (spaní venku v přístřešku, iglů, stanu, 
nebo u ohně dle počasí), karimatka lépe dvě, kvůli izolaci (dají 
se zapůjčit v klubovně, rozhodně neberte alumatky), 
ešus, lžíce, hrnek, nožík, hygiena, jídlo na pátek večer, 
šátek, baterka, uzlák, teplé oblečení, čepice, rukavice lépe dvoje, 
dobré boty a náhradní boty, noviny do bot, přezutí do chalupy,
ostatní jako obvykle… dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU

Po ruce či
ve žracáku“ :

kopie průkazky zdravotní pojišťovny - kdo ještě neodevzdal, 
pláštěnka, jídlo a pití na cestu - kdo chce

Nebrat: Mobily ani jiné elektronické hračky !

Na cestu : Všichni nafasují do batohu ještě něco společného, musíme 
se podělit o jídlo !!! Tak neberte zbytečnosti.

10.PTO SEVERKA Brno * www.severka.cz 
Ďoubalík  (pro vedoucí a X-treme)* 724 534 731  /  Víťa  (pro Vikingy)* 606 745 697

…po dobu akce není zaručen signál… 
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