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Vltavíny
Víkend 31.3. – 2.4.2006
Sběr zelených sklíček
Okolí Trhových Svin a Českých Budějovic vůbec
sraz:
17:00 pokladna č. 1 hlavní nádraží, příp. individuálně auty
odjezd:
17:23 České Budějovice 19:58 – 20:15 autobus T.Sviny 20:50
příjezd:
autobus v 19:30 Smíchovské n., vlak 20:39 Hl.nádraží, příp. auty
Na vltavíny jsou pochopitelně ideální auta, tak uvidíme, co se sejde. V tom případě půjde o
individuální dohodu. Pro cestu zpět hromadnou dopravou je špatný přípoj na vlak a do
autobusu se nemusíme vejít, proto jsou uvedeny obě varianty.
Dobrou, pevnou a vyšší obuv na pole – po jaru mohou být pěkně bahnitá, tj. i druhé boty na
přezutí do civilizace a do aut. Do aut též igelitový pytel na bahnité boty. Přezůvky do školy,
na boso je dost zima. Oblečení teplé, může být zima a vítr, též pláštěnku pro případ deště. Na
spaní spacák, karimatku. Na sběr vltavínů doporučuji buď krabičky od filmů, či malé
igelitové sáčky, pro každou lokalitu zvlášť. Budeme-li bez aut, počítejte tak 3 – 5 lokalit,
s auty víc.
členové sdružení nad 18: 130 Kč
čl.sdr. do 18: 115 Kč
ostatní: 160 Kč
Ubytování je v ZŠ Trhové Sviny ve třídě, k dispozici umyvadlo, WC na chodbě. Zakázány
jsou vařiče (vezmeme rychlovaznou konvici). Takže studená krmě a příp. restaurace, možný
bude čaj, kafe, příp. instantní polévka. Výhodou tedy je, že budeme velmi blízko lokalitám.
Nevýhodou je, že poplatek máme stanovený paušální – 1000 Kč za tu třídu. Bude-li nás 10 a
více, vejdeme se do stanoveného poplatku. Bude-li nás méně, požádám movitější o doplatek,
dětem to kdyžtak zasponzorujeme ze sdružení.

Novopacko
Velikonoce + prázdniny čtvrtek 13. – neděle 17.4.2006
acháty, jaspisy, karneoly, ametysty, atp.
Podkrkonoší
sraz:
7:45 pokladna č. 1 hlavní nádraží, příp. individuálně auty
odjezd:
8:10 Chlumec n.Cid. 9:30 – 9:34 Nová Paka 10:32
příjezd:
vlak 17:57 Hl.nádraží, příp. auty
Na Novopacko jsou pochopitelně také ideální auta, tak uvidíme, co se sejde. V tom případě
půjde o individuální dohodu.
Dobrou, pevnou a vyšší obuv na pole – po jaru mohou být pěkně bahnitá, tj. i druhé boty na
přezutí do civilizace a do aut. Do aut též igelitový pytel na bahnité boty. Přezůvky do DDM,
na boso je dost zima. Oblečení teplé, může být zima a vítr, též pláštěnku pro případ deště. Na
spaní spacák, karimatku. Budou polní sběry, takže igelitové sáčky a tašky, ale i lomy, takže
kladívka, majzlíky, kopátka a noviny na balení.
členové sdružení nad 18: 250 Kč
čl.sdr. do 18: 225 Kč
ostatní: 300 Kč
Ubytování je v DDM Nová Paka v tělocvičně, k dispozici matračky, WC, sprcha, vybavená
kuchyňka s možností vaření. Je možno dohodnout individuální příjezdy a odjezdy, příp.
příjezd již ve středu 12.4.2006.
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Ústí nad Labem
Prodloužený víkend 5. – 8.5.2006 (v pondělí státní svátek)
Sběr zeolitů, ZOO, atp.
Okolí Ústí nad Labem a Děčína
sraz:
16:10 před tabulí odjezdů Masarykovo nádraží, příp. individuálně auty
odjezd:
16:26 Ústí nad Labem 17:44
příjezd:
17:38 Masarykovo nádraží, příp. auty.
Dobrou, pevnou obuv, přezůvky do klubovny, na boso je dost zima. Oblečení teplé, může být
ještě chladno, též pláštěnku pro případ deště. Na spaní spacák, karimatku. Na sběr zeolitů
kladívko, majzlík, noviny, igelitové tašky, doporučuji rukavice a ochranné brýle.
členové sdružení nad 18: 130 Kč
čl.sdr. do 18: 115 Kč
ostatní: 160 Kč
Ubytování je ve skautské klubovně, k dispozici umyvadlo, WC, vařič. Navštívíme klasicky
lom v Mariánské skále, ústeckou ZOO. Vzhledem k tomu, že je den navíc, věnujeme ho
návštěvě některých lokalit u Děčína – lomy se zeolity a titanoaugitem.

Písecko
Víkend 9. – 11.6.2006
Růženíny, turmalíny + nějaké překvapení na nových lokalitách (upřesním později)
Okolí Písku + jižní Čechy
sraz:
16:00 u výstupu z metra st. Anděl – výstup směr Na Knížecí,
příp. individuálně auty
odjezd:
16:20 Písek 18:20
příjezd:
autobus v 18:50 Smíchovské n., příp. auty
Dobrou, pevnou obuv. Přiměřené oblečení, též pláštěnku pro případ deště. Na spaní spacák,
karimatku, stan či celtu. Na sběr nerostů kopáček, kladívko, majzlík, noviny, igelitové tašky.
členové sdružení nad 18: 30 Kč
čl.sdr. do 18: 15 Kč
ostatní: 60 Kč
Spaní v přírodě, pokud pojedeme autobusem, tak asi jen lom U obrázku, muzeum a nějaké
okolí Písku. Pokud budou auta, tak zkusíme některé další lokality jižních Čech – upřesním.

Nově neuvádím cenu dopravy, neboť je značně různorodá dle věku, zda kdo má či nemá různé
legitimace, atp. To si koneckonců může každý zjistit sám. U aut vždy jde o úhradu benzinu, příp.
příspěvku na amortizaci auta, dle dohody s tím kterým řidičem. Řidiči neplatí organizační
poplatek za akci (hradí pouze ubytování).
Vítám návrhy na letní putování – pokud by měl někdo inspiraci, ozvěte se. V úvaze je opět buď
Slovensko, tentokrát pro změnu Dubnické opálové doly, případně též Herľany a Slovenský kras
s návštěvou jeskyní (i nepřístupných). Druhá varianta je Morava, vzhledem k tomu, že mám typy
na řadu mineralogických lokalit, na kterých jsme ještě nikdy nebyli, a na víkendovou je to přece
jen daleko. Takže prosím o návrhy a hlasování .
Honza

