
☺☺☺☺      Zvadlo                ☺☺☺☺    
 

Letos opět v tradičním duchu 
s cukrovím, krmením zvířátek, zpíváním 
koled a tradičními zvyky. Zbude čas i na 
dovádění na sněhu či blátě :o), 
rukodělky nebo deskové hry.V sobotu 
po tradiční večeři u tradičního  
stromečku i tradiční rozdávání dárků a 
tradiční prskání prskavek, tak neváhejte 
a přidejte se k nám. 

 
 

TRADIČNÍ 
 SEVERÁCKÉ VÁNOCE 

 
  
 

 
Kdy ? pátek 17.12. - neděle 19.12.2007 
  Kde ? Chalupa Kaliště – spaní ve vl. spacáku 
  Sraz : v pátek v 16:50 u Klubovny  
Návrat : v neděli v 18:00 ke klubovně (příjezd vlaku 17:52) 
  Doprava : vlakem do Žďáru, odtud najatým autobusem 
  Jídlo : na pátek svoje, od soboty ráno společně  
  Poplatek : 600,- Kč max. do 8./9.12.  

Tentokrát z technických důvodů prosíme hotově !!! 

Akci podporuje dotací Statutární město Brno. 
S sebou :  

 
spacák,  přezutí do budovy, baterka,  
jídlo na pátek večer, láhev na pití, (ešus, hrnek ani lžíce ne), 
hygiena, ručník, uzlák, KPZ, šátek, deník, zkoušky, tužka, 
zábavu jako karty, zpěvník,…Vhodné a teplé oblečení a obutí i 
na sníh pokud bude :o) – 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, 
(nezapomeňte, že máme víc Martinů, Adamů, apod.) 

  Po ruce : pláštěnka, jídlo a pití na cestu, pár peněz 
 

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

 
 

10.PTO Severka Brno 
www.severka.cz * doubalik@severka.cz * 724 534 731 
manažer akce Pařez * d.parez @atlas.cz * 736 709 224 
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