Jarní prázdniny 2018 – Krásná Lípa
Místo: Krásný Buk - Krásná Lípa (Šluknovský výběžek) - {Krásné místo}
Spaní: Na postelích ve vlastním spacáku na vlastním prostěradle a s vlastním polštářkem; Spí se na půdě,
která je přizpůsobená jako velká ložnice
Nádobí: Je k dispozici (není nutné nic vozit)
Odjezd: Sraz v sobotu 10. února 2018 v 840 hodin na vlakovém nádraží v Sokolově
Návrat: V sobotu 17. února 2018 v 1704 hodin na nádraží ČD v Sokolově
Co vzít s sebou?
Průkazku na slevu do vlaku (Průkazka musí obsahovat: fotku, jméno, datum narození, nebo r.č.) – stačí průkazka
Duhy; dále: průkazku pojištěnce (případně i kopii - nejlépe odevzdat s vyplněnou přihláškou – ještě v klubovně před
odjezdem), spací pytel, starší prostěradlo pod spacák, přezůvky, dostatek ponožek, věci na spaní (teplejší pyžamo,
nebo tepláky), "domácí úbor", mycí potřeby, ručník, stačí jeden teplý svetr, či jedna mikina, třeba jedny oteplovačky,
dobré boty do sněhu, co nepromoknou!, baterku, zápisník, tužku, léky, které pravidelně užíváte (vložte do sáčku
s cedulkou se jménem a způsobem dávkování/užití); jídlo na celou sobotu (k večeři bude jen čaj a chléb, máslo,
obloha), vše, co máte mít pokaždé (KPZ, cancák, ...) + všechno, co jste ochotni a hlavně schopni sami nést na zádech,
v ruce…!!! Nezapomeňte s sebou vzít takové věci, abyste se mohli oblékat ve vrstvách (raději dva slabší svetry, než
jeden tlustý). Kdo má oddílová trička, vezměte si nějaké s sebou. Kdyby něco, ptejte se!
Nemusíte brát takové věci, jako třeba balení papírových kapesníků a podobně, toto bude k dispozici, nebo vám
koupíme na místě.
Do vlaku byste neměli mít více jak 2 zavazadla! – jinak to těžko poberete!! – potřebujete jednu volnou ruku, (vezměte
si třeba: kletr – bágl na záda + batůžek do ruky... žádné cestovní tašky, které neunesete!!! Žádné igelitky…) Pořádně si
vše přidělejte a zavřete doma. Není možné, aby vám třeba vypadával spacák z batohu… Po celou dobu cesty se
musíte o svá zavazadla postarat sami! To znamená přesun z vlaku do vlaku a pak v Lípě na základnu! Kufr je vyloženě
nevhodný! Nejlepší je třeba kletr (velký batoh) na záda.
Prosím, neberte si nic, co by jakkoliv rušilo, či obtěžovalo ostatní. Na výpravu nepatří zbraně (pistole, rachejtle),
drahá elektronika, nějaké reproduktory, PSP, notebook… Kdo bude mít s sebou MT, platí zvláštní režim:
Mobilní telefony nebude dovoleno brát si k sobě do spací zóny! Budou celou dobu ve společenské místnosti a také si
je můžete brát s sebou ven.
Budeme se snažit každý den dát na naše oddílové stránky (nebo FB) nějakou informaci, jak se máme. www.kapka.cz
Doporučeno s sebou: Kdo má oddílový kroj, nějaká hra, pálku na stolní tenis a míček (ale nevím, v jakém stavu je p-p
stůl), malý batůžek na svačinu, když půjdeme ven.
Šéfem přepravy je Pepča: 777 322 927. Na cestu si jeho číslo napište třeba na ruku, nebo dejte cedulku na krk!
 Budete ho poslouchat a také se budete držet rádců (Dominik, Bulda).
Kdyby se náhodou někdo ztratil, nepanikařte, vyhledejte průvodčího, přednostu stanice…
Ve vlaku nikdo nebude chodit z vagónu do vagónu, nebude vystupovat ve stanicích, jen při hromadném
přesedání. Pokud pojedete na čas, přesedá se v Ústí nad Labem, hl.n. a v Děčíně.
 Těšíme se na vás…
Letos nás po delší době jede zase docela málo. Tak doufám, že to bude príma „rodinná“ výprava. :o)
Drobná statistika:
Počet účastníků: 15; Nejmladší účastník: 2 roky; Nejstarším dvěma účastníkům dohromady: 90 let;
Hoši/dívky: 7/8; Průměrný věk účastníků: 17,5 roku
Z této výpravy budou opět oddílová trička. Ale rovnou upozorňuji, že je necháme vyrobit až po našem návratu z JP, tak
mějte strpení. 
Matěj: 777 621 820 (matej.radar@centrum.cz)

Nezapomeň si PŘEZŮVKY, SPACÁK! Bezinfekčnost!
Pokud někdo nemá něco důležitého (spacák, kletr/batoh na záda, baterku…) ozvěte se co
nejdříve Matějovi, většinu z toho můžeme půjčit z oddílového vybavení.

