
      Zvadlo     
 

Vánoční výprava 2008 
Letos opět tradičně - vánoční výprava pro celý oddíl, se stromečkem, 

slavnostní večeří, dárečky, vánočními zvyky, ale i hrami a sáňkováním.  
Kdy ? od pátku do neděle 12. - 14. prosince 2008 
Kde ? chalupa „Na Bělici“, Kaliště, u Humpolce - Vysočina,  

„horská chata v údolí“, spaní na postelích ve spacáku. 
Sraz : v 16:45 na parkovišti POD MOSTEM u nádraží Řečkovice 
Návrat : v neděli kolem 17:00 tamtéž, tedy pod most !!!  

V případě zpoždění (sněhová kalamita) pošleme SMS… 
Doprava : vlastním objednaným autobusem (bude-li dost účastníků) 
Jídlo : na pátek svoje, potom společně 
Poplatek : přihlášky ve formě 500,- Kč doneste do 3. - 4.12. Množstevní 

sleva pro rodiny: každé druhé a další dítě platí pouze 400 Kč. 
Tentokrát prosíme opět hotově, ne na účet. Na výpravu není 
žádná dotace, jedině že seženeme sponzora... 

S sebou :  
 

spacák (karimatku + ešus + lžíci ani hrnek nebrat), baterka,  
jídlo na pátek, pláštěnku, oddílový kroj - tričko, košile, šátek, 
vhodné a teplé oblečení a obutí na sníh, čepici, rukavice, 
nejlépe i náhradní boty a rukavice ! 
boby, lopaty, igelity - podle aktuálních sněhových zpráv,      
uzlák, KPZ, hygiena, ručník, deník, tužka, šátek - jako vždy… 
POZOR ! Půjdeme asi 20 minut pěšky sněhem, takže vše 
dobře zabaleno a do ruky jedině cukroví a dárky v dobré 
tašce !!! Nelze spoléhat na auto (i když se pokusíme) ! 

Nahoře, po ruce: baterku, přezutí do chaty, jídlo a pití na cestu, čepice a 
rukavice, kopie kartičky pojišťovny - kdo ještě neodevzdal !!! 

Speciální            : 
vánoční výbava  

- kdo už má, tak nějaké to cukroví a případně ovoce, ořechy  
  a pod. na vánoční stůl, ale nepřehánět, ať to nejíme týden !  
  Kdo bude chtít krabičku zpátky, ať si ji podepíše !!! 
- pár svíček, můžeš vzít prskavky, ale prskat se bude jen pod  
  dohledem vedoucích ! Ozdoby není nutno brát ! 
- dárky pro kamarády - zabalené a čitelně popsané  
       (myslete na to, že máme víckrát Terku, Honzíky a další…)  
- seznam účastníků výpravy (koho to zajímá) bude viset od 
5.12. na www.severka.cz na stránce Akce - u Vánoční výpravy 
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