
 
Předprázdniny s Meluzínou 

 
Milí Meluzíni, Meluzínky a Meluzíňata – 

současní i budoucí 
máte-li chuť a čas tak přijďte pobejt na 
skanzen do Srbské Kamenice o víkendu 

25. - 27. června 2010 
 

 
Bez práce prý nejsou koláče, ale bez koláčů zase práce a tak 
vás před tím prázdninovým tanečkem s hráběma a křoviňákem 
zveme na letní skanzenování  
 
Co se bude dít: 
 

- určitě zdoláme nejvyšší horu Národního parku České 
Švýcarsko – 619 m vysoký Růžovský vrch neboli Děčínskou 
Fudžijamu a rozhodně tuto událost zaznamenáme do 
vrcholové knihy na věky věků 

- možná uvidíme i něco ze zvířeny a květeny – a co neuvidíme 
poznáme ve vrcholové poznávačce 

- při cestě se půjdeme z vyhlídky mrknout jestli si na 
skalnatém ostrohu nad Kamenicí stále ještě „bahní“ rojovník 
bahenní a budeme-li mít velkou kliku tak ještě pokvete 

- rozverně herně oslavíme zakulacené narozky některých 
našich členů – např. Lenka s Janinou změní krásných …náct 
na ještě hezčích … cet  

- zajdeme si na Arbu poslechnout jak si tam chřástá chřástal 
vodní a když ho neuslyšíme, alespoň uvidíme z vyhlídky 
romanticky nasvícenou dominantu Srbské (no, bude to krása 
nesmírná a v případě jasné oblohy i vesmírná) 

 
 
Přijedeš-li pak nezapomeň: 
 

- přivézt si pantofle, spacák a karimatku 
- určitě dát o sobě předem vědět Mirce na jejího mailíka 
- přinést něco dobrého ke společnému hodování 
- boty a oblečení do přírody + lahev na pití, protože v sobotu 

budeme aktivovat pouze v divočině nejdivočejší, dobrý by byl 
i dalekohled a foťák 

- hudební nástroje a připravené hry skotačivé či přemýšlivé 
jsou samozřejmě s radostí vítány 



- chceš-li spát v soukromí tak si přivez malý stan – jinak 
tradiční kolektivní ložnice 

 
Dopravu si najdi na IDOSU – autobus z Děčína do Srbské Kamenice 
– výstupní stanice Ferdinandova soutěska – směr Jetřichovice, 
Vysoká Lípa - pokud si nebudeš vědět rady nebo netrefíš 
 tak volej Mirce 724 731 039 
 
Oštěkávat vás budu v pátek od 16.00 hodin – pro časně příchozí 
bude připravena již tradičně rukodělná činnost, stolní hry nebo 
lehátko (jedno – takže kdo dřív přijde …) a hafo knih 
různožánrových na příjemné povalování a počtení na zahradě 
 
Na všechny se těší Mirka a kluci Meluzíni 

 


