Pohodový víkend, s pohodovými lidmi, v pohodovém prostředí
na staré hájovně na pomezí Orlických hor, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.

víkendovka na hájence u Písařova
14.10. až 16.10.2011, Písařov
Víkendová akce pro fajn děti, které se chtějí „vyblbnout“ v přírodě, protáhnout svá těla v hustých lesích a
podívat se do vojenského opevnění v okolí.
Co tentokrát máme v plánu:
Okolí je poseto obrovským množstvím vojenských bunkrů (tzv. řopíků), tak toho využijeme. Určitě se
chceme podívat i do velké dělostřelecké tvrze Bouda a na nedalekou rozhlednu Suchý vrch.
místo:
termín:
doprava:
poplatek:

Hájenka u Písařova
14. 10. až 16. 10. 2011
vlakem, hromadná z Prahy
500,- Kč/osoba (platí se při odevzdání přihlášky)

Co bude zapotřebí vzít s sebou:
Vařit si budeme přímo na místě. Dělat nákupy by zabralo snad
celé dopoledne (opravdu jsme na samotě v lesích), tak si každý
s sebou vezme a po příjezdu odevzdá nějaké potraviny. Aby to
nebyla jen kupa řízků, musíme to trochu zkoordinovat. Takže
úplně každý si vezme: 1/2 chleba (prosím NEkrájený), paštiku
(nejlépe Májku), 5 brambor, 3 buřty (na opékání, NE tenké
párky), francouzskou polévku, cibuli, 3x tang (nebo jiný
rozpustný nápoj v prášku), trochu čaje a cukru, hodí se i
zelenina (papriky, okurky, rajčata …).
Poznámka:
Fakt neber výrobky typu "Tesco", "clever" apod. Je vyzkoušeno, že je pak nikdo nechce. Když takový buřt dám na oheň, tak se
mi rozsype, když ho nakrájím do guláše, tak sice pěkně nabobtná, ale každý se mu vyhýbá. Totéž platí o paštikách. Kdo si něco
takového donese, ten si to bude i jíst a uvidíme, s čím pojede příště .... :-)

Dále si každý vezme ...
... normální věci na víkendovou výpravu. Hlavně ty, co se můžou v lesích klidně umazat. Neberte moc
věcí, jinak budete nadávat, jak máte těžký batoh (pozor na drsný kopec). Za to je nezbytné mít pořádné
boty (nejlépe "nepromokavé" - goretexové), spacák, pláštěnku, potřebný bude i šátek, nezapomeňte
přezůvky a nějaká ta hygiena by se taky šikla. Každý doveze i ruličku toaleťáku, aspoň 3 staré noviny
(na hry a vycpávky bot) a aspoň 3 prázdné igelitky (na odpadky).
Protože jedeme vlakem, tak každý musí mít i průkaz na prokázání věku, tzn. jakýkoli průkaz obsahující
fotografii, jméno a datum narození (Stačí papírová tramvajenka s fotkou, nebo cestovní pas. Naopak
NELZE použít Opencard – není na ní datum narození!). Nezapomeň i průkaz zdravotní pojišťovny a
přestupní jízdenky na MHD v Praze.
Hlavně neberte ...
... moc věcí (cesta z nádraží je dlouhá a do drsného kopce, každá věc něco váží a musíte to táhnout),
... zbytečnosti, které akorát zatěžují batoh (např. MP3, kazeťáky, cenné předměty a jiné nesmysly, které
v lese neupotřebíte),
... nemusíte si brát ani mobily
V kolik hodin pojedeme a kdy přijedeme:
odjezd/sraz - pátek 14. 10. 2011, 15:30 h na zastávce MHD Na Lysinách
příjezd/návrat - neděle 16. 10. 2011, 18:13 hod. na nádraží Praha-hl. n., cca 19:00 Na Lysiny (MHD)

Akce je zcela dobrovolná, každý se jí zúčastňuje samostatně. Nepořádá jí škola.
Aktuální informace o akci jsou na internetových stránkách: www.arnika.duha.cz a www.skolajitrni.cz.
Účast na akci je podmíněna souhlasem s řádem akcí Duhy Arnika Krnov (viz www.arnika.duha.cz).

Upozornění pro ty, kteří ještě nikdy v Písařově nebyli:
Tato akce není určena sucharům !!!
K hájence vede cesta z nádraží - je to tak 45-60 min. chůze do kopce. Stojí na samotě a dnes slouží
jako základna pro dětské organizace. Z venku působí oprýskaně, ale tento pocit je mnohonásobně
vyvážen krásnou přírodou, lesy a loukami s nádherným výhledem do okolí. Dá se zde užít mnoho
legrace i báječných her – to záleží na sestavě, která se sejde.
Na hájovně nenajdete žádné ústřední topení ani další vymoženosti dnešní doby. Teplo, teplou vodu a
vaření zajišťují kamna na dřevo, které je nutno předem přichystat a nasekat. Veškeré věci je zde potřeba
donést a odpadky zase odnést. Vaříme si naprosto sami – už se těším na tradiční gulášek, opékané
buřty i francouzskou polévku …. Každý, kdo chce jet, se musí podílet na chodu akce - jinak to tam prostě
nejde.
Kdo nechce pomoct, kdo nechce zažít super zážitky a sportovně-turistický program, ať zůstane doma!
Jo a doma ať zůstanou i ti:
 co se bojí sekerky a pilky - tedy spíše práce s těmito nástroji.
 co se bojí kopců, šumění lesa a samoty.
 co zapomínají na to, že co si přinesou, budou muset i donést (takže sáčky na odpadky jsou
nutností ...).
 co se bojí studené vody, nebo musí být jen v nově opravených chatách.

Přihláška na akci „Víkendovka na hájence u Písařova“
jméno dítěte: ___________________________________, datum narození: ________________
zdravotní poj.: _________________________________________________________________
adresa bydliště: ________________________________________________________________
Uvedené dítě přihlašuji na volnočasovou akci „Víkendovka na hájence u Písařova“ (14.10. až 16.10.2011). Jsem
seznámen(a) a souhlasím se zaměřením akce a dalšími podmínkami. Rovněž souhlasím s pořizováním a
zveřejňováním obrazových a zvukových materiálů z akce. Své dítě poučím o bezpečnosti a chování při akci.
Akce je zcela dobrovolná, každý se jí zúčastňuje samostatně.
Členský poplatek se odevzdává společně s přihláškou.

v Praze ___________________

podpis dítěte

podpis zák. zást. dítěte

Tato akce je podpořená dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Aktuální informace o akci jsou na internetových stránkách: www.arnika.duha.cz, www.strankytridy.webnode.cz a www.skolajitrni.cz. Akce je
dobrovolná, nepořádá jí škola. Realizaci akce zajišťuje (obdobně jako většinu volnočasových akcí) sdružení dětí a mládeže Duha Arnika.
Účast na akci je podmíněna souhlasem s řádem akcí Duhy Arnika Krnov (viz www.arnika.duha.cz). Účast za dotovanou cenu využívají jen
registrovaní členové. Každý, kdo využije dotovanou cenu, se automaticky stává členem sdružení dětí a mládeže Duha Arnika.

