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Ahoj všichni přátelé Meluzíny,  
po nějaké době si Vás dovoluji pozvat na tradiční zimní ekologicko výchovnou akci kterou 
pořádáme plus a nebo mínus kolem Mikuláše. 
V roce 2016 padla volba nejprve na Lužické hory a potom z různorodých důvodů se z toho 
vylouply opět hory Krušné - některým z nás notoricky známý penzion Pod lanovkou. 
 

Program 
9.12.2016 pátek 
- příjezd do Penzionu pod Lanovkou nad Jáchymovem a zbudování Base Campu 
- dojezd je dle možností každého a zábava bude volná, předpokládáme, že si lidé budou chtít 
popovídat 
- pokud by někdo chtěl vidět nějaké fotky z minulých akcí, nebo z Bajkalu Norska či jiných 
dobrodružných výprav, tak pátek večer by byl ideální prostor na promítání (dataprojektor bych 
přivezl) 
*Napište mi prosím, jestli někdo chcete něco promítnout ze svých zdrojů nebo mám třeba něco 
přichystat já jako Mikulášskou nadílku. 
 

10.12. 2016 sobota 
9.00 -16.00 Výlet na Meluzínu po trase jarního výstupu 
- po cestě je na programu kochání prosincovou přírodou 
- pokud bude sníh, určitě vytvoříme jedno družstvo lyžníků pro zdolání Meluzíny 
- dle množství sněhu bychom řešili program pro pěší družstvo  
 
17.00 Betlém - výroba + zdobení stromku 
 
19.00 Mikulášská besídka 
 
11.12. 2016 neděle 
- dopolední výlet na Klínovec nebo sáňkařské závody 
 
A teď ty organizační podrobnosti 
Pozvánka je jako obvykle volně šiřitelná mezi lidi, které s Meluzínou leccos prožili a i přesto by 
třeba rádi jeli na Mikulášskou besídku. 
Prosím předejte ji dál pouze s úpěnlivou prosbou aby každý do 30.11.2016 dal vědět, že se 
zúčastní či ne (potřebuju zaseknout příslušné postele v penzionu). Mikulášští besedníci by měli 
napsat nebo zavolat, kdy přijedou a pro jistotu připsat i nějaký telefon. 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. V lesích je pak dost cest pro off-road kočárky. Vzhledem 
k jiným teplotám než byly na jaře ale dlouhé cesty s nemobilním dětmi neplánujte. Mražené dítě 
je sice trvanlivější, ale zase s ním není taková legrace. 
V penzionu nemají dětské postýlky. Pokud byste s malošema nechtěli spát na stejné posteli, tak 
si postýlku tentokrát musíte dovézt. 
Stravování bude zajištěno v penzionu. Snídaně je jako švédský stůl v rámci ceny ubytování. To 
by hradila Meluzína. Zbytek stravování lze řešit objednávkou v restauraci penzionu. Objedná si 
každý sám a bude to zase na Meluzínu. Pitný režim si každý nejenom objedná ale i zaplatí. 
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Na sobotní večer vezměte sebou nějaké věci, ze kterých lze stvořit Betlém. Předpokládám, že 
nějaké suroviny získáme i těžbou v lese, sběrem v potoce či z jiných částí Krušnohorských 
ekosystémů. 
 
V případě výletu na Klínovec můžeme vystoupat lanovkou, kterou se dá i sestoupat zpět. 
Zvláště pokud bude v provozu - což se teď neví. Kdo by chtěl zkusit i sjezdové lyžování, může 
sledovat www stránky skiareálu Klínovec a dle situace si dovézt vybavení nebo zkusit půjčovnu 
přímo v penzionu nebo na lanovce. 
 
Akce je bez poplatků hlavně proto, že bychom Vás rádi viděli, pohovořili s Vámi o přírodě a tak. 
Zveme i aktuální studenty, kteří jezdí na brigády a víkendovka je pro ně dárkem. Je možné, že 
někdo bude mít dojem, že by přeci jenom rád něco zaplatil. Pak vězte, že částka je ryze 
dobrovolná. Ať bude jakkoliv vysoká nebo nízká nebo žádná, naše přátelství zůstane stále 
nehynoucí. 
 
Zdar zdar zdar 
 
Martin Lípa 
 
 
 
 

 
Takhle to tam už letos vypadalo.... 

 


