
Jeseň v Jeseníkách
Jiskřivý jas ježí jalovce, jilmy, jehličí jedlí. Jeleni jásají: „Jistě, již je jitro!“

Jeřabiny jihnou, jsou jedeny jeřábky. Janek jódluje: „Jesence jedině jednou, jsou jedovaté!“ Jepice jemně jančí,
ještěrky jednomyslně juchají, jespáci jadrně jikají. Je jeseň, jesenický jeseň...

Chalupa Smrčník,  Lipová-lázně
25. – 30. 10. 2022

Kdy a kde se sejdeme?

Setkání začíná v úterý 25. října večer. Tvůj příjezd bude očekáván nejdříve v 18:00 na Chatě Smrčník
(mapy.cz/s/hojaludugu).
Adresa objektu: Lipová-lázně 327
Webové stránky: smrcnik.rychleby.cz/subdom/smrcnik/index.php

Doporučený spoj z Prahy:
Praha, Černý most → Lipová-lázně, rozc. k žel. st. 14:00 Bus 950151 2 (přechod na vlak)
Lipová-lázně (vlak) 18:05 18:59 Os 13630
Lipová-lázně, jeskyně 19:03

Doporučený spoj z Brna:
Brno, hl.n. 15:18 R 911 Bouzov
Lipová-lázně 18:51 18:59 Os 13630
Lipová-lázně, jeskyně 19:03

Ze stanice Lipová-lázně je možné dojít i pěšky po turistické trase.:

https://mapy.cz/s/hojaludugu
https://smrcnik.rychleby.cz/subdom/smrcnik/index.php


Na objekt prosím doraž do 20:00. Pokud bys z nečekaných důvodů přijel/a později, zavolej na číslo hlavní
vedoucí uvedené níže, abychom Ti schovali večeři.

Pokud dorazíš jiný den než v úterý, počítej s tím, že možná nebudeme na původním místě určení
a je potřeba se s námi předem domluvit! Každopádně to napiš do přihlášky a v den příjezdu volej:

Eva Matoušková (hlavní vedoucí) +420 702 994 280
Klára Daňková (zdravotník) +420 728 057 069

Co budeme dělat?

Chata Smrčník se nachází na pomezí Rychlebských hor a Jeseníků, v těsné blízkosti CHKO Jeseníky, které hostí
řadu unikátních rostlinných i živočišných druhů. Místní čarokrásnou a svéráznou krajinu budeme společně
poznávat během výletů a botanicko-zoologických exkurzí, kdy zavítáme jak na blízké vrcholky kopců, tak
pronikneme i do krasových jeskyní Na Pomezí, které máme takřka za chatou. Jeden den zasvětíme práci pro
přírodu. A samozřejmě si užijeme i tradiční podzimní radovánky v podobě vypečených (nočních i denních) her
;-).

Kde budeme spát?

Ubytováni budeme v chalupě, spát budeme na postelích ve vlastních spacácích. Karimatka není nutná, ale
může se hodit pro posezení na zemi nebo u ohně.

Jak se budeme stravovat?

Obvykle zajišťujeme jídla třikrát denně (snídaně, oběd a večeře) v režii vedoucích. Ovšem pozor, na čtvrtek
vyhlašujeme první Arachní společnou snídani! Přivez s sebou svou domácí buchtu, bublaninu, koláč nebo jiné
dobré jídlo na společnou snídani. Pojíš ho nejen Ty, ale i ostatní. Míra hladu tedy bude záležet i na Tobě
(nepečeš-li, postačí buchta od strýčka Alberta či tetičky Billy).

Jak vypadá COVIDová situace letos?

Při organizaci budeme postupovat v souladu s pravidly k omezení šíření nemoci, která budou v danou dobu
platná. V tuto chvíli nejsou oficiálně vyžadovány žádné testy, nicméně stejně jako na léto budeme požadovat
otestování se antigenním testem před akcí. Pokud by se situace změnila, budeme Tě informovat emailem.

Co máš mít s sebou?

Peníze na účastnický poplatek, buchtu na společnou snídani, spacák, batoh, občanský průkaz, průkazku
zdravotní pojišťovny, léky (pokud nějaké užíváš), menší batůžek na výlety do okolí, oblečení, které se může
umazat (tzv. LDONZ – lehké dynamické oblečení na zničení), reflexní prvek, láhev nebo termosku (vlastníš-li),
pláštěnku, karimatku (na sezení), přezůvky, pohodlné turistické boty, šátek, čelovku s náhradními náboji,
hudební nástroj a zpěvníky (vlastníš-li).

Počítej s tím, že v Jeseníkách může být koncem října už pořádná zima, tak dle toho vybav svůj batoh teplým
oblečením.

Je zvykem vozit s sebou chutnou sladkost či slanost, nejlépe vlastní výroby, kterou lze představit na večerním
posezení a udělat všemi oblíbenou ochutnávku. Protože letos povezeš i něco na společnou snídani (viz „Jak se
budeme stravovat”), je na tobě, zda přivezeš dostatek pochutin(y) i na večerní představování :-).



Kdy setkání končí?

Celá akce bude končit v neděli 30. října 2022 během dopoledne.

Kolik bude setkání stát?

Celé soustředění bude stát pro středoškoláky maximálně 1000 Kč, pro ostatní účastníky maximálně 1500 Kč.
Nově zavádíme institut zálohy za soustředění, která bude činit 500 Kč a odečte se od celkového poplatku za
soustředění. Náhradu vracíme, jen pokud se uvolněné místo zaplní jiným účastníkem. Výsledná cena
soustředění bude jasná až podle počtu přihlášených účastníků, doplatek se bude platit na místě. V případě
kratšího pobytu zaplatíš proporcionálně méně. Jako obvykle si dopravu na místo a zpět hradí každý sám.

Jak se přihlásit?

Pokud chceš přijet na podzimní soustředění, vyplň nejpozději do 11. října 2022 online přihlášku. My Ti účast
nejpozději 12. října potvrdíme a pošleme Ti závaznou přihlášku. S přihlašováním neotálej, kapacita chaty je
omezená.

Pokud budeš potřebovat, můžeme Ti vystavit omluvenku do školy/potvrzení o účasti (napiš do poznámky
v přihlášce).

V případě, že ses po přihlášení rozhodl/a z nějakého důvodu nejet, dej nám to co nejdříve na vědomí! Stejně
tak, máš-li nějaké dotazy či prosby, neváhej nás kontaktovat na prihlasky@arach.cz.

Těšíme se na tebe :-)
Evča, Matěj, Marky, Štěpán, Honza, Anička, Klára, Zbojník, Mišák, Míra, Eliška, Vendy a další…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAkzafUA1vQuHuYBtoqkvxg-uG6_NGDS2RsSRGRNwejTvA6w/viewform
mailto:prihlasky@arach.cz

