
Máte-li chuť si i letos 
navzájem darovat čas, tak 

přijm ěte pozvání na 
 

Meluzínské 
vánočkování 

 
ve skanzenu 

v Srbské Kamenici 

 
od pátku 3. prosince do neděle 5. prosince 2010 
 
Co se bude dít: 
 

- ti, kteří dorazí v pátek do 18.00 hodin se mohou naučit plést vánočku 
a ti, kteří přijedou později nám ji pomohou při společné večeři 
spořádat  

- ochutnáme něco z tradičních adventních pokrmů našich předků, 
např. zelníky, vdolečky s teplými jablkovými povidly a jiné dobroty 
(doufám, že Martina s Pavlínou budou mít z tohoto menu radost) 

- bude se číst,vyprávět a hrát a nebude chybět ani tradi ční nadělování 
- v sobotu se můžeme pokochat zimní romantikou – vzor je na obrázku 

– sněhový poprašek, teplotu -3 stupně a polojasno bude čarovat náš 
meteorolog Martin  

- v sobotu večer vám budu krátce vyprávět o letním táboře nadšených 
šílenců v táborové základně Luhy v Krušných horách a určitě si 
zahrajeme a zazpíváme (možná přímo i s organizátory tohoto tábora) 

- pro vytrvalce může být i půlnoční „ černá hodinka“ s příjemnou 
hudbou a „pohádkou“ na jakékoliv téma 

- v neděli dopoledne přijdou na řadu poklady z herního koše a pro 
tvořivé zájemce i výroba skládaných hvězdiček na stromeček 

- jakýkoliv váš příspěvek do programu bude příjemným překvapením 
 

Co s sebou: 
 
- především dobrou náladu 
- karimatku, spacák a bačkůrky  na přezutí 
- oblečení a obutí do zimní přírody  



- poplatek 80,- korunek českých na režii (topení, kafe, čaj, cukr, svíčky, 
toaleťák a tak),  na společnou večeři v pátek a na polévku husťačku, která 
nám určitě přijde vhod po sobotní vycházce.  
- ostatní potraviny, případně tekutiny jsou ve vaší režii (obchůdek je 
v sobotu otevřený) 
 
Jak se sem dostanete z Děčína 
Datum  Odkud/P řestup/Kam  Příj. Odj.  Pozn.    Spoj

e 

 
3.12. Děčín,,aut.nádr. MHD    15:27  

512424 117              512424 
117        

    Srbská 
Kamenice,,Ferd.sout.  16:01 >     

    Celkový čas 34 min , vzdálenost 15 km  

Pro ty, kteří nestihnou spoj v 15. 27 
Datum  Odkud/P řestup/Kam  Příj. Odj.  Pozn.    Spoj

e 

 
3.12. Děčín,,aut.nádr. MHD    18:27  

512424 119              512424 
119        

    Srbská Kamenice,,křiž.  19:12 19:13  
512412 115              512412 

115        

    Srbská 
Kamenice,,Ferd.sout.  19:17 >     

    Celkový čas 50 min , vzdálenost 22 km  

*Tímto spojem se trochu víc povozíte a navíc musíte v Srbské na křižovatce 
přestoupit na jiný autobus, který vás ty poslední dvě zastávky doveze skoro 
až k chalupě – výstupní stanice Srbská K. – Ferdinandova soutěska 
Kdo se chce projít – z křižovatky směr Jetřichovice jsou to 2 km. 
** Cestovné si hradí každý účastník sám 
*** Pro ty co jedou autem – z Děčína směr Ludvíkovice, Srbská Kamenice - 
v Srbské směr Jetřichovice – projedete skoro celou dědinu cca 2 km a po 
přejetí mostku přes Kamenici je to první chalupa na pravé straně 
s vykládaným štítem, č. 149 (nemůžete ji minout – je hodně u silnice) 
 
Na chalupě vás budu očekávat v pátek od 16. 00 hodin – netrefíte-li, volejte 
724 731 039 – budete-li mít kliku tak se dovoláte  
  
Dejte mi, prosím, na mailík vědět jestli přijedete – díky. 
 
Těší se na vás Mirka and comp. 
 


