
 

Zveme všechny malé i velké Meluzíny a příznivce na akcičku v Českém 
středohoří, která tu ještě nikdy nebyla. Dřív než si doma postavíte májku a 

zapálíte ohně o Valpuržině noci, tak si přijeďte s námi užít  
 

KOUZLA P ŘÍRODY I HISTORIE 
 

a to od pátku 29. dubna do soboty 30. dubna 2011 
 
Co že to tu ještě nikdy nebylo? 
- ještě nikdy nebyla akce v pátek už od rána – pro ty, kteří s námi 
mohou hrát už v pátek, je sraz na litoměřickém náměstí u městského 
muzea v 9. 30 hodin  
- ještě nikdy se nehrála hra ve městě a tím pádem jste se nemohli 
setkat se slavným barokním stavitelem Octaviánem Broggiem 
- ještě nikdy se nespalo ve skautské základně v Mentaurově 
- ještě nikdy jsme nebyli společně na magickém Hradišti, romanticky 
rozeklaném Holém vrchu a na Varhošti odkud je výhled na Portu 
Bohemicu 
- ještě nikdy nebyla udělena medaile a trojitý pašák za objevení 
kvetoucího koniklece ☺ 
 
Teď něco, co už tu někdy bylo: 
- jako vždycky potřebujete sportovní oblečení a obutí do každého 
počasí 
- vlastní spacák (lůžkoviny nejsou k dispozici). Kdo ho zapomene 
bude vyhlášený meluzínským otužilcem, ale v noci bude klepat kosu 
- jídlo není zajištěno a 3 km v okolí základny není v dosahu žádná 
občerstvovna (nákupy potravin jsou možné pouze v Litoměřicích) 
- k večeři i k snídani uvaříme čaj – hrneček by se tedy taky docela 
hodil ☺ 



- do ubytovny je vstup jen v přezůvkách 
 
 
Pozor – tentokrát jsou nutné i finance  

- ti, kteří budou hrát páteční hru si přivezou 100,- Kč na vstupy do 
historických objektů  a všichni 60,- Kč na ubytování v 
Mentaurově 

- dopravu do Litoměřic si hradí každý sám 
- doprava z Litoměřic do Mentaurova bude zajištěna autem po 

dohodě s každým přihlášeným účastníkem 
 
Ještě něco k termínu akce: 
Na základě požadavků našich vysokoškoláků, kteří se chtějí akce 
zúčastnit, ale budou v této době už masírováni předzkouškovým 
stresem budeme končit už v sobotu v odpoledních hodinách po 
návratu z přírodovědné vycházky.  
Dejte mi prosím určitě vědět kdo se chystáte – musím upřesnit 
v ubytovně počet účastníků a taky kdy dorazíte do Litoměřic, 
abychom vám mohli zajistit přepravu na základnu. 
 
 
Případné dotazy směrujte na můj mailík:  mirka.trzilova@seznam.cz 
nebo na tel. 724 731 039 
 
Na všechny se těší Mirka a kluci Meluzíni 
 
 
 
 
 
 

 


