
☺☺☺☺      Zvadlo                 ☺☺☺☺    
 
 

JAPONSKÉ VÁNOCE 
POL-NÍ-ČKA 

 
  

 

Už jste někdy jedli sushi? Nebo hráli sumo? 
A potkali jste už samuraje? Víte co je origami? 

A víte co znamená 富士山? Pokud 
netušíte, pak musíte jet s námi do Polničky. 

 Po mnoha letech tradičních oddílových 
vánoc, dovádění na sněhu a přecpávání se 
cukrovím, se na Vánoce vypravíme do 
Japonska za japonskou kulturou, zvyky a jídly. 
Ale nebojte se, nepřijdete ani o řádění ve 
sněhu, ani o cukroví!  

Kdy ? pátek 14.12. - ned ěle 16.12.2007 
  Kde ? Sokolovna v Polni čce, za Žďárem nad Sázavou 

spí se ve vytápěné budově na postelích ve vl. spacáku  
  Sraz : v pátek v 16:00 u nádraží Řečkovice   
Návrat : v neděli v 18:20 ke klubovně (příjezd vlaku 18:01) 
  Doprava : vlakem do Žďáru, odtud najatým autobusem 
  Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
  Poplatek : 500,- K č max. do 5./6.12. (5. 12. je Mikulášská besídka, 

takže Školka a Bubáci raději o týden dřív 
Popř. na účet: 1466383001/2400, VS: 0711 . . +vaše dvojčíslí 

S sebou :   
 

spacák, karimatka (mimo Školky), přezutí do budovy, baterka,  
jídlo na pátek večer, láhev na pití, (ešus, hrnek ani lžíce ne), 
hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, tužka, zábavu jako 
karty, zpěvník,… Vhodné a teplé oblečení a obutí i na sníh – 
případně boby, lopaty (Pozor jedeme vlakem!!!)  
ostatní jako obvykle…  dle kartičky VYBAVENÍ NA VÝPRAVU 

Speciální 
výbava: 

Cukroví, ovoce nebo ořechy do společných zásob 
 (můžeme vzít autem – doneste až na sraz) 
Pokud berete dárky, tak zabalené a vhodně popsané, 
(nezapome ňte, že máme víc Martin ů, Adamů, apod.) 
Japonská výbava – cokoli o co nemáte strach a dotvoří 
atmosféru Japonska (hůlky, vějíře, kimona, apod.) 
Případné další informace pouze u manažera akce !!! 

  Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz 
Kopie pr ůkazky zdravotní pojiš ťovny   - pokud není u nás 

  Na cestu : oddílové tričko, šátek, košile (kdo má) 
  Nebrat : mobilní telefony, diskmany, videohry,... !!! 

 

10.PTO Severka Brno 
www.severka.cz * hanca@severka.cz * 602 834 675 

manažer akce Ďoubalík-san * doubalik@severka.cz * 724 534 731  
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