
      Zimní táboření     
 

 
 
 

Drsná akce pro drsné táborníky 

aneb 

Spousta lidí už umrzla, ale ještě nikdo neusmrděl !!! 
  

 

Pokud vás už nebaví pohodlí vašeho obýváku u televize, pokud máte občas 
pocit, že pořádný chlap (ženská) má smrdět potem a kouřem od ohně, pak tu 
máme akci pro vás. Drsný víkend v zimní přírodě, spaní v tee-pee, vaření na 
ohni, sauna pod hvězdnou oblohou, brutální zima… a po návratu všudypřítomná 
vůně (zápach?) potu a ohně. Přežijete? To nevíte, dokud to nevyzkoušíte :o) 

 

Kdy ? Víkend 19.2. – 21.2.2010 

  Kde ? Tábořiště T.K. Rawen – Níhov  
(při velké zimě nebo malé odvaze možnost spát ve srubu) 

  Sraz : v pátek v 16:30 v klubovně (vlak jede 17:11) 

  Návrat : v neděli cca 12-14 hod. ke klubovně 

  
Doprava : Vlakem  

  Jídlo : Svoje na pátek večer a sobotu ráno, zbytek snad společně 
pokud nezmrzne :o) 

  Poplatek : 200,- Kč max. do 10./11.2.   

 
 

S sebou:  

 

Teplé oblečení !!! – asi tunu :o), starší, ale dobrý spacák 
(spí se u ohně v tee-pee), dobrou karimatku (žádné 
alunáhražky), jídlo na pátek večer a sobotu ráno, cokoli 
užitečného do zimy, plavky, ručník, baterku, nůž, láhev na 
pití. 
 

Nebrat: mobilní telefony, diskmany, videohry – mrznou !!! 

Pozor!: Pokud nebude sníh, akci zrušíme v týdnu předem, na blátě 
to nemá smysl. Zároveň nás navštíví v sobotu ostatní 
Severáci během výletu, ať vidí, co je čeká v budoucnosti :o) 

  
 

 

10.PTO Severka Brno * www.severka.cz * 

Manažer akce: Ďoubalík, doubalik@severka.cz * 724 534 731 

 
 
 
 
 

      Zvadlo     
 

 
 
 

Zimní výlet do Níhova  
Spojený s návštěvou drsných Severáků tábořících v tee-pee 

  

 

Výlet pro celý oddíl, pro všechny, kteří nebudou na Zimním táboření. Přesnou 
trasu a program rozhodneme podle počasí a sněhových podmínek a upřesníme 
v týdnu před akcí. Čeká nás pěší výlet, blbnutí na sněhu, hry, saně/boby podle 
počasí. Na závěr dorazíme na louku T.K. Rawen u Níhova, kde se podíváme na 
zimní táboření nejstarších Severáků. Z louky je to cca 500m na vlak :o) 

 

Kdy ? Sobota 20.2.2010 

  Cíl? Tábořiště T.K. Rawen – Níhov  

  Sraz : v sobotu v 8-10 (upřesníme) v klubovně  

  Návrat : v sobotu v 16 hod. ke klubovně 

  
Doprava : Vlakem a pěšky 

  Jídlo : Svoje na celou dobu 

  Poplatek : 50,- Kč max. do 10./11.2.   

 
 

S sebou:  

 

Teplé oblečení !!!, dobré boty,  jídlo a pití, pláštěnku, 
čepice, rukavice. 
Zvláštní vybavení saně/boby (upřesníme)  

Nebrat: mobilní telefony, diskmany, videohry – mrznou !!! 

Pozor!: Akce se koná za každého počasí, její průběh bude reagovat 
na aktuální podmínky. 
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