Pojďte s námi tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka rychleji než kde jinde plují

ÚDOLÍ TREMPŮ
12. – 13. května 2012
Sraz: v sobotu 12. května 2012 v 9:30 hodin na hlavním vlakovém nádraží v Brně, u pokladen
nejblíže pekárně Baker. Odjezd osobním vlakem do Dolních Louček v 9:53 hod.
Návrat: na hlavní vlakové nádraží, v neděli v 16:07.
Cena: 300 Kč pro členy Rezedy, Tuláků a Čtveráků, 400 Kč pro ostatní zájemce. Platí se dopředu.
S sebou: věci obvyklé na výpravu nebo výlet do terénu, nezapomeňte: terénní oblečení a obuv,
přezůvky, pláštěnku (příp. deštník), šiltovku, brýle proti slunci (krém na opalování a repelent
neseme my), hygienické potřeby (kartáček, pasta, ručník), spacák, oblečení jen do spacáku, šátek,
zápisník, papír, uzlovačku (provázek), láhev na pití (aspoň 1litr), svačiny na sobotu (vařit budeme
až večeři), malý batůžek nebo chlebník, lžíci, misku a hrníček na jídlo. Velmi vhodné je sbalit dětem
všechny věci do jednoho batohu na záda, nenechávat nic nést v rukou. Kapesné nebudou mít děti
šanci využít.
Program a ubytování: Celý víkend bude motivován trempskými aktivitami. Po příjezdu do Dolních
Louček naložíme dětem batohy do auta a pěšky bez batohů dojdeme až na chalupu (cca 4 km).
Zbytek dne trávíme čas v okolí chalupy, v lese a u řeky. Chalupa je rekreační objekt s elektřinou,
WC a plně zařízenou kuchyní a 2 ložnicemi, umístěná v malebném údolí řeky Loučka. Společně
uvaříme trempskou večeři. Spíme v chalupě na matracích, zájemci s dobrým spacákem mohou
přespat před chalupou pod smrkem pod širákem nebo ve stanu. Karimatky zapůjčíme. Zájemce o
přespání ve stanu potřebujeme znát předem. Rozděláme oheň, budeme opékat i zpívat s kytarou.
Kdo se bude cítit, může vyzkoušet řadu trempských dovedností, točit s lasem nebo brodit řeku.
Děti neponesou nikam své velké batohy, ale budou muset ujít i tak ne úplně málo km. Přijde také
čas na BUNGEE RUNNING.
Další informace: přihlašování a platby do 8. 5. na martin.srom@lipka.cz. Kapacita omezena. Na
výlet se s vámi budou těšit Veronika Chlubná (606 107 414) a Martin Šrom (777 872 473)

