Harcovnické dvojky, trojky, vedení a kamarádi,
Tábor skončil nedávno, léto skončí za pár dní, ale my se ho ještě nechceme vzdát. Proto jsme pro
vás naplánovali rovnou dvě setkání, abychom ještě využili hezké počasí. Na první akci se sejdeme
už v sobotu 24. září, a proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Všechny informace jsou i na
harcovnických stránkách www.harcovnici.cz.

Akce 1

Tarzan a jeho parta
Sobota 24. 9. 2011
park Podvinní

V sobotu 24. 9. 2011 zamíříme opravdu vysoko - pojďte se s námi podívat na svět opičím pohledem
a vyzkoušet si svoje nervy a odvahu do lanového centra v parku Podvinní v pražských Vysočanech.

Důležité informace:
Sraz:

sobota 24. 9. 2011 v 11:00 na stanici metra Vysočanská, nám. OSN, u stanice
autobusů směr Harfa (roh ulic Sokolovská a Freyova)

Trvání:
Oblečení:

cca do 19:00, rozejdeme se tentokrát u vlakového nádraží Praha - Libeň (na
Harfě)
sportovní, tenisky, teplé oblečení na procházku

Peníze:

každý si platí sám, celý program by měl stát do 300,- Kč na osobu

Občerstvení:

každý si vezměte sváču a pití na 3 - 4 hodiny programu v lanech; potom
půjdeme na procházku a pokud budeme vše stíhat, uděláme si ohýnek, takže si
každý vezměte to, co si budete chtít opéct (buřty, sýr, jablka...). Pichláky, chleba
a hořčici zajistíme.

Protože musíme nahlásit přesný počet osob, musí se nám každý, kdo se chce zúčastnit programu v
lanech, přihlásit nejpozději do úterý 20. 9. 2011, a to nejlépe na e-mail
harcovnici@harcovnici.cz, popřípadě na tel. č. 732 615 669 (Vojta Široký, stačí SMS).
Pro více informací o místě a programu navštivte stránky lanového centra http://www.lanovecentrum.cz/cs/praha

Už teď se těšíme. JUPÍ!

Akce 2

PODZIMNÍ HARCOVÁNÍ pro II. a III.
Pátek 14. 10. až neděle 16. 10. 2011, Závist u Štěchovic (Třebsín)
Po taškařici ve vysokých lanech se na vás budeme těšit o necelý měsíc později na podzimním
harcu, na který vyrazíme o víkendu 14. - 16. 10. 2011. Tentokrát jsme zvaní k Vikimu Maškovi do
jeho útulné chajdy v Závisti nedaleko Štěchovic. Viki pro nás určitě všechno dokonale připraví,
takže si užijeme víkend plný radovánek.

Důležité informace:
Kdy:

14. až 16. října 2011

Sraz:

pátek 14. 10. 2011 v 16:15 na Smíchovském nádraží, na stanici autobusu 390

Návrat:

neděle 16. 10. 2011 v 18.30 na Hlavní nádraží

Kam jedeme:

Závist u Štěchovic (Třebsín)

Co vzít sebou:



harcovnickou čepici, dobré boty, teplé oblečení, pláštěnku



spacák, karimatku, misku, lžíci



jídlo na víkend (určitě chleba, buřty na opékání, gulášovou nebo
bramborovou polévku v pytlíku, jídlo na páteční večer, na 2 snídaně a
na svačiny na celý víkend); v sobotu uvaříme společný guláš a v neděli
polévku

VŠE ZABALTE DO JEDNOHO BATOHU - KVŮLI USNADNĚNÍ CESTY!!!
Peníze:

peníze na cestu cca 150,- Kč a něco málo navíc (potkáme-li stánek…)

Přihlášení:

nejpozději do středy 12. 10. 2011 nejlépe na e-mail harcovnici@harcovnici.cz,
popřípadě na tel. č. 732 615 669 (Vojta Široký, stačí SMS)

Těšíme se. Ale strašně!
Na kůň!

