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Růžová akce
Neuvěřitelné se stává skutkem a je tu jarní ekologická akce..
Je to Růžová akce jednak proto, že nijak nelpíme na zelené barvě a jednak proto, že se
koná v obci Růžová. Jako správní trempové jsme otužilí, takže si nemusíme nic dokazovat
a bydlíme v penziónu Apartmány Růžová. Takovým dalším podružným důvodem je to, že
akce je otevřena i pro rodiny s velmi malými škvrňaty. Zde hrozí nebezpečí, že by se jim
pod stanem zalíbilo a nechtělo by se jim zpátky domů (viz varovné případy vlčích dětí).
Co nás čeká a nemine:
Čtvrtek 7.5.2015 - odpoledne a večer příjezd do Base campu
- turnaj v dámě o největší Dámu a největšího Dámu
- společná večeře
- kratochvilné seznamovací aktivity na uvítanou
- povídání zpívání až do sytosti
Pátek 8.5. 2015
- výlet velký - asi na divoké soutěsky a lodičky s občasným zastavením za účelem obdivu
jarní přírody Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce.
- výlet malý bude určen pro každého kdo nechce, nemůže nebo prostě ještě neujde 1520km. V nejbližším okolí Růžové budou připraveny hry s přírodní tématikou a s možností
kdykoliv se rychle vrátit na penzion.
- v podvečer připraví program Radek, který má bohužel dopoledne povinnosti a nemůže
s námi na výlet
- večer připraví promítání Martin - obrázky z přírody daleké Sibiře, na sklonku minulého
tisíciletí
Sobota 9.5. 2015
- výlet velký - asi pokoření vulkánu Růžová s povídáním o přírodě lesa
- výlet malý - opět po okolí penzionu
- večer promítaní filmu se zoologickou tématikou: Jak vycvičit draka
Neděle 10.5. 2015
- do 10.00 vyklidit prostor penzionu
- společná fotografie přeživších
- pac a pusu a někdy někde
Co sebou
- dalekohled, foťák, oblíbená knížka na toulky přírodou k poznávání přírodnin
- jídlo na vlastní snídaně a obědy (snídaně v apartmánech penzionu a obědy na výletech)
- oblečení dle předpovědi počasí pro Růžovou a okruh cca 15 km vzdušnou čarou
- nádobí (příbor a něco jako ešus) na společné večeře
- kratochvilné předměty dle vlastního uvážení (neberte sebou elektronické hry - díky)
*Lidičky mladší 18 let bych chtěl poprosit, aby nejpozději na akci přinesli ústřižek
s potvrzením od rodičů – souhlasem s účastí na akci.
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Organizace
*Účast na akci je bezplatná. Všechny náklady jsou hrazeny z prostředků EC Meluzína
RCAB určených na ekologickou výchovu.
*Účastníci hradí pouze svoji dopravu na místo konání a potom zase zpět.
*Ozvěte se do pondělí 30.3.2015, pokud se na akci chystáte
- Růžovou akci jsme dosud nedělali a očekáváme velký nával
- kdo dřív přijde, ten dřív mele
- kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
- časem dejte vědět, v jak a zhruba v kolik dorazíte
- rádi pomůžeme s dopravou (zřejmě tam pojede několik aut)
*Ozvěte se do pondělí 30.3.2015 i když tam nepojedete
- budeme moci být co nejdéle smutní
- budeme vědět jestli už máme začít odmítat ty, co pozdě chodí a sami sobě škodí
**********************
*V pensionu jsou 4 apartmány s kuchyňkou a s kapacitou 10 + 6 + 5 + 5=26 míst celkem.
*Nejmenší apartmány budou rezervovány pro Pospíšilovi a Lípovi v případě, že dorazí i
s nejmenšími mrňaty a kočárky.
*Největší apartmán bude také společenskou místností a tak se bude obsazovat jako
poslední.
*Každý večer ukuchtíme společnou šlichtu na večeři. Jste srdečně zváni k její konzumaci.
*Pokud máte nějakou potravní alergii nebo speciální dietu, velmi se omlouváme, ale
v podmínkách této akce Vám velmi pravděpodobně nebudeme schopni vyhovět. Vezměte
si prosím i na večeři jídlo sebou.
*Doporučujeme dopředu utvořit potravní dvojice až n-tice pro vytvoření jídelníčku na
snídaně a výlety. Pro nezadané je to výborná záminka k zadání.
Zdraví
Martin Lípa

Potvrzení pro účastníky mladší 18 let bez doprovodu rodičů či jejich zástupců
************************** zde odstřihnout *********************************
Souhlasím, aby se můj syn/dcera ……………………………………………………………
Zúčastnil(a) od čtvrka 7. 5. do neděle 10. 5. 2015 akce v Růžové - okres Děčín
Datum a podpis zák. zástupce …………………………………… telefon ……………………

