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Ahoj všichni přátelé Meluzíny,  

po nějaké době si Vás dovoluji pozvat na tradiční jarní ekologicko výchovnou akci kterou pořádáme plus 

a nebo mínus kolem dne Země a kolem dne z Tebe. 

V roce 2016 padla volba na Krušné hory neboť je potřeba zjistit, jak pokračuje chátrání tamější přírody 

po 30 letech. V roce 1986 tam vrcholila imisní katastrofa. Pro samý kyselý déšť nebyli vidět ani ropáci, 

kteří tam byli toho času kalamitně přemnoženi. 

Akce bude též spojena s pálením čarodejnic a taktéž se budeme věnovat podzemním prostorám. 

 

Nad zemí pod zemí nikdo nesmí stát 

aneb 

Meluzína a čarodějnice 

 

Program: 

29.4.2016 příjezd do Penzionu pod Lanovkou nad Jáchymovem a zbudování Base Campu 

 

30.4.2016 výlet na Meluzínu pro velké sviště 

- rodiny vlastnící malé sviště budou mít malý výlet a program kolem penzionu spočívající v odchytu 

čarodějnic pro večerní účely 

 

- večer odesílání čarodějnic do vesmíru - zvláště do té části, která je vyplněna temnou hmotou 

(kosmodrom zajištěn vedle base campu) 

 

1.5. 2016 do 10.00 opuštění basecampu 

- výlet do podzemí a dle zájmu či počasí možná i jinam 

 

A teď ty organizační podrobnosti 

Pozvánka je volně šiřitelná mezi lidi, které s Meluzínou leccos prožili a na základě toho na ní vzpomínají 

v dobrém (no vidíte jak se nám ten okruh pěkně zúžil) 

Prosím předejte ji dál pouze s úpěnlivou prosbou aby každý do do 28.3.2016 dal vědět, že se zúčastní či 

ne (potřebuju zaseknout příslušné postele v penzionu). 

Odvážlivci, kteří se přeci jenom zúčastní by mohli napsat i kdy přijedou a připsat i nějaký telefon pro 

případ změn organizačního schématu and time schedule meetingu. No prostě kdyby se něco změnilo. 

(nejlépe na ec.meluzina@volny.cz nebo volat na 777086620) 

Akce je vhodná i pro dosti malé sviště - kolem penzionu je dětské hřiště a klidné okolí včetně cesty po 

které se dá jet kočárkem. Na Klínovec vystoupáme lanovkou, kterou se dá i sestoupat zpět. V penzionu 

mají i dětské postýlky, je tam velký sálek, kde se dá hrát v případě špatného počasí. 

Stravování bude zajištěno v penzionu určitě na bázi snídaně a večeře. Kdo bude se svištěma přes 

den base campu tak objednáme i oběd. Pouze během výletu a pak v neděli po snídani si každý loví 

mamumty. Jakého si uloví, takového sní. Chceme aby si to všichni užili, a měli to užité. 

Akce je bez poplatků hlavně proto, že bychom Vás rádi viděli, pohovořili s Vámi o přírodě a tak. Pokud 

by groš měl být tomu překážkou tak se snažíme tu překážku odstranit. Je možné, že někdo bude mít 

dojem, že by přeci jenom rád něco zaplatil. Pak vězte že částka je ryze na Vašem uvážení a ať bude 

jakkoliv vysoká nebo nízká, naše přátelství tím nijak neutrpí. 

Zdar zdar zdar 

Martin Lípa 
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