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Milé Splešťule a další kamarádi, 
poslední zimní měsíc se ponese opět ve znamení krasových jevů! 

 

CESTY TMOU 
 
„Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které  

nechtějí vidět jejich svátečnost.“ 

Jan Werich 
 

ZVEME: děti ve věku 8–14 let 
 

KDY:  14.–15. února 2015 
 

KAM:  na Jezírko a do Moravského krasu 
 

CO SE BUDE DÍT:  Sejdeme se v sobotu přibližně v 8:00 na Jezírku. Odtud se tradičně vypravíme do Moravského 
krasu. Čas srazu se možná ještě posune, konkrétní časy a místa upřesníme před akcí, varianty 
výletu závisí na vnějších podmínkách. Slíbit vám však můžeme opět něco, co splešťulí oko ještě 
nespatřilo. 
Rozloučíme se v neděli po svačině v 11:30 hodin.  
 
Nepřespávající se mohou přidat i oddělit kdykoli během akce, podle potřeby – konkrétní časy je 
třeba PŘEDEM dohodnout s vedoucími v týdnu před akcí. Novým účastníkům doporučujeme 
přijít ráno na sraz na Jezírko kvůli seznámení s ostatními členy Splešťulí a organizací výletu. 

 
CENA:  250 Kč sobota/400 Kč celá akce  

Platba je možná na účet Lipky pod přiděleným variabilním symbolem, nebo v hotovosti na místě 
srazu (prosíme, mějte připravenu raději přesnou částku). 

 

S SEBOU:  Vybavení na výlet ještě upřesníme, podle počasí vhodné terénní oblečení včetně turistických 
bot (ošetřených proti provlhnutí) a pláštěnky (při celodenním pohybu i ve slabším dešti je 
pláštěnka vhodnější variantou, než různé nepromokavé bundy, které je navíc vhodné 
zkombinovat s nepromokavými kalhotami a pláštěnkou na batoh), jídlo a pití (1–1,5 l) na 
sobotu, vše na sobě, nebo na zádech v batohu, který se dobře nosí a vše se do něj pohodlně 
vejde. Účastníci ve věku 10–14 let průkazku s fotkou kvůli uplatnění slev na jízdném, nejlépe 
„šalinkartu“. Eventuálně přiměřené kapesné (pouze pro strýčka Příhodu, žádné nákupy 
neplánujeme). První jídlo na Jezírku je teplá večeře (mezi 18. a 19. hodinou). 
Na přespání spacák s karimatkou (budeme spát společně v sále a dílně na podlaze), baterku 
(nejlépe čelovku), oblečení na převlečení do interiéru a na spaní, knihu na nedospané ráno, 
hygienické potřeby a přezůvky.  

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ:  do 8. 2. 2015  
 

DALŠÍ:  Vedoucí:  
Lenka Kvasničková, Iva Křenovská, lenka.kvasnickova@lipka.cz, 545 228 567 

 

DOKUMENTACE:  Členové klubu Splešťule ve školním roce 2014/2015 se hlásí zasláním vyplněné návratky.  
Nečlenové se mohou přihlásit po přihlášení do klubu Splešťule. 


