MANUÁL K PŘÍPRAVĚ VÍKENDOVEK
Ahoj,
to, co držíš v rukou je revoluční materiál, který by měl usnadnit přípravu víkendových akcí Ramusu. Měl
by sloužit jako návod, jak uspořádat v 3-5tičlenném týmu asistentů a jedním kamarádem z řad klientů
víkendovku pro 40 lidí někde venku za Prahou. Popisuje její zrod od zvolení data, přes shánění prostoru,
tvorbu programu, přihlašování účastníků až ke srazu a organizaci na místě. Zároveň, budeš-li mít
jakýkoliv dotaz, volej horkou linku 724817023, aneb koordinátorku akcí –Martu Píchovou, ta ti se vším
bude pomáhat v míře, jakou sám/sama uznáš za vhodnou. Mejl je jasnej: marta.pichova@ramus.je
Ramus ti děku.je!
Tento manuál je určen především pro vedoucího akce, který zodpovídá za hladký průběh přípravy a
konání akce, nebo k nahlédnutí pro každého, kdo chce mrknout pod pokličku ramusáckých akcí.
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1. Datum víkendovky, organizátorský tým – září, leden
Datum, kdy se víkendovka bude konat, se vymýšlí na začátku šk. roku po táboře na velkém asistentském
sněmu. Je závazné, během roku pak ale mohou přibývat další akce podle chuti, náhodné nabídky
prostoru, akce…
Na sněmu se také určí alespoň částečně tým organizátorů ke každé víkendovce. V každém týmu je:
●
●
●

●

Vedoucí akce – asistent, který má za sebou jako účastník již více víkendovek,
ideálně i zkušenost s organizací a vezme na sebe zodpovědnost za akci.
Pomocník – asistent vedoucího – ví vše, co vedoucí, aby ho mohl případně
zastoupit
Zelenáč – asistent, který má zájem se angažovat, avšak nemá ještě dost
zkušeností na to, aby akci mohl vést – podílením se na přípravě zkušenosti
sbírá
Programátor s postižením – kamarád s postižením, který je přizván na schůzku
k tvorbě programu, přispívá svými nápady, může pomoci s přípravou hry atd.
*je přizván, až když se přihlásí na akci (tzn. ve 2 týdnech před ní)

Pokud se týmy nesestaví kompletně na zářijovém sněmu, doplňuje Marta ve spolupráci
s částečně zvoleným týmem alespoň měsíc před akcí. Akce na druhé pololetí získávají své
organizátory na podobném sněmu v lednu.
Pokud je zájem, tým samozřejmě může čítat i vícero osob. Víc hlav víc ví.

2. Prostor pro konání akce – min. 2 měsíce před akcí // všichni
Ohledně výběru prostoru se fantazii meze nekladou – shánění však není radno podcenit. Zatím se
osvědčilo brouzdání po skautské nabídce kluboven www.ubytovani.e-skaut.cz Byli jsme ale i v
Sokolovně, na chalupě u kamaráda, v teplých měsících se dá jet i pod širé nebe (ale chce to mít alespoň
nějaké zázemí, pokud se jede v plném počtu).
Sehnat prostor obnáší pár dní – na mejly často dlouho nepřichází odpověď, takže je nejlepší rovnou
volat a ujistit se, zda by bylo možno vyhlídnutý objekt využít.
Ideální je jet se na místo podívat a zjistit možnosti a nástrahy, které místo skýtá, případně i projít trasu
na výlet. To je na vašich časových možnostech, dá se to i punkově bez toho. Každopádně Ramus vám
případnou cestu proplatí.

● Požadavky na prostor:
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1. Lepší příroda nebo okraj města, než město. Nebo město klidné s možností hezkých procházek.)
2. Alespoň částečná bezbariérovost, 5-10 schodů je ok, vyšší patro se dá využít pro nocleh
asistentů a chodičů – dole by měla být nějaká větší místnost, kam se vejdeme na jídlo
3. 40 míst na spaní (spát se dá kdekoliv – více místností, jedna velká, postele, karimatky – nutný je
prostor pro uložení 8 vozíčkářů ve spodním patře…)
4. Vlaková dostupnost – hned jak vidíš nějaký objekt, kam by se dalo, zjisti jak daleko je nejbližší
stanice (nejlépe do 3km) a rovnou mrkni na spojení na IDOSu – mělo by to být kolem 2 hodin od
Prahy. Pak je dobrý koukat i na typy vlaků - vedle čísla vlaku je ikonka s vozejčkářem, pokud je
spoj bezbariérový. Pokud tam ikonka není, dá se předpokládat, že se bude muset jet i dodávkou.
Ale dá se zkusit o spoj zažádat, viz níže.
5. Kuchyň – zjistit, jaká je její vybavenost, zda si máme brát ešáky, hrnce
6. Voda, elektřina, topení, záchody - zjistit, co nejvíc o budově, v zimě se připlácí za topení (info
většinou na stránkách)
7. Cena za pronájem – ideálně do 4000,- (40-50 kč/os/noc) ale dá se s tím pohnout
● Ilustrační e-mail / vedoucí akce:
Dobrý den,
ráda bych se zeptal(a), zda by byla možnost pronájmu vaší klubovny na víkend *** pro skupinu čítající
30-40 lidí. Přičemž jsou mezi námi lidé, kteří mají fyzické (obvykle max. 8 lidí na vozíku) a mentální
postižení. Jsme ale zvyklí spát různě po tělocvičnách a nedělá nám problém ani případná lehká
bariérovost objektu.
…pak je třeba se doptat na vybavenost kuchyně, vzdálenost obchodu, přezůvky, zda je v ceně poplatek
za energie, předat informace, kdy přesně přijedeme, kdo bude prostor přebírat…

3. Doprava – měsíc před akcí / vedoucí akce
● Zajištění vlaků
Jakmile máte potvrzené ubytování, zařizujte vlaky (nejpozději 2 týdny před).
Na http://www.cd.cz/vozickari/ je kontaktní formulář*, kam zadáš přesný spoj a do poznámek sepíšeš
něco v tomto smyslu:
Dobrý den,
pojedeme ve skupině 40ti lidí, bude mezi námi 5 osob na vozíku (3 z nich mohou přesednout na sedadlo).
Vím, že vlak není označen jako bezbariérový, ale zato je tam rozšířená přeprava zavazadel - ve vagonu
pro přepravu kol už jsme párkrát jeli, takže by nám to nevadilo a nakládku a vykládku zvládneme
svépomocí (rychleji než plošina). Případně kdyby šel zařadit vůz, tak by to bylo skvělé.
Velmi prosím o zprostředkování cesty. Když to vlakem nejde, musíme to vždy složitě zařizovat jinak.
Díky za spolupráci, zdraví _____________ , o.s. Ramus
Vzápětí přijde „přijetí objednávky“, schválení/zamítnutí tak do týdne. Když se neozývají, řekni to Martě.
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● Časy, ve kterých obvykle přijíždíme, odjíždíme
Pátek kolem 15h, resp. příjezd na místo nejpozději v 18:00. Příjezd do Prahy do 19h.

4

● Dodávka – dva týdny před akcí
Pokud nejede vhodný spoj až na místo, nebo je z důvodu výluky nemožné přidat nám vagon, nebo
cokoliv, je možné, že bude potřeba dopravit se i dodávkou (v případě blízkosti ku Praze můžou
vozíčkáře přivézt rodiče).
Dodávka je předem na ramusácké víkendy rezervovaná. Pokud víš, že potřeba nebude, dej vědět Martě,
ta ji odhlásí. Logistiku, kdo jak pojede, řeší s klienty Bára Au., s asistenty vedoucí akce.
o

●

Řidič – Je třeba sehnat člověka, který posádku doveze na místo. Z přihlášených lidí
vytipuješ, koho oslovit (Marta poradí:). Když někdo kývne, pak je důležité pečlivě s ním
probrat, jak akci provést, konkrétně:
●Kde a v kolik dát sraz k odjezdu (moc se neosvědčilo mít sraz s ostatními na Hlaváku
– bordel ve věcech a v lidech celkově).
●Podrobný popis cesty na místo.
●Auto má 9 míst – tzn.: může jet max. 6 vozíků se třemi asistenty. Ale většinou se do
vlaku alespoň pár vozíků vejde, tak jedou třeba jen 4. Tři asistenti (včetně řidiče)
jsou nicméně minimum.
Pozn.: když jede dodávka, dá se nakoupit jídlo v Praze (máme k dispozici nějakou slevovou kartu
do velkoobchodu) – spojíš řidiče a kuchaře a pověříš je nákupem ve čtvrtek před akcí, nebo
jedeš s nimi – možnost propůjčení dodávky den předem řešíš s Honzou Hánou 737171870. Je
důležité zvážit, jestli se nákup do auta spolu s vozejkama vejde – když jede všech 6, tak
pravděpodobně ne.

4. Schůzky k víkendu / vedoucí akce
1.

První schůzka – tři týdny před akcí

První schůzku svolává Marta. Pro schůzky je ideální využít ramusáckej kancl. Je kousek od Pražského
povstání a je tam k dispozici kromě internetu např. tiskárna. Kompy berte vlastní.
Na první schůzce se všichni seznámí s tím, kam se jede, kdy se jede, kdo je vůbec v přípravném týmu a
probíhá brainstorming nápadů, co by mohlo být tématem víkendu. Zároveň se ve spolupráci s tímto
manuálem rozdělí první vzešlé úkoly, domluví se komunikační kanály, potřeba / data dalších schůzek.
Zásadní výstupy z první schůzky jsou tyto:
1) Podklady pro přihlašovací email, který se bude v pátek 2 týdny před akcí rozesílat asistentům a
klientům. Týden před akcí se pak posílají přesné informace.
Náležitosti přihlašovacího emailu: SRAZ, PŘÍJEZD, KAM SE JEDE, KOLIK TO STOJÍ (to vypočítáš
pomocí kalkulačky víkendovek na Google Docs, Marta předá odkaz), DO KDY JE TŘEBA SE
PŘIHLÁSIT. Sraz se dává vždy hodinu před odjezdem vlaku.
Součástí přihlašovacího e-mailu je poznámka o stornopoplatcích - pokud se klient odhlásí více
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než týden před akcí neplatí nic (seženeme náhradníka), pokud týden a méně, platí 50% ceny,
aby pokryl náklady na asistenta.
Asistentům se posílá přihlašování tři týdny před akcí – stačí jen info o srazu, příjezdu – neplatí
nic.
2) Podklady pro pozvánku, kterou vyrábí Hynek - obrázek, kam se jede, případně nahození legendy.
Tato pozvánka by měla být přílohou přihlašovacího emailu. Není to nutné, ale je to pěkné.
3) Balíček s podklady pošlete ve středu 2 týdny před akcí Martě, která to pošle dál – Báře, Marušce,
Hynkovi.
4) Sdílená tabulka na GoogleDrive – odkaz na dokument pošle Marta. V dokumentu budou záložky:
seznam kl., seznam asist., finance, program atd. Tam budou Maru s Bárou doplňovat, kdo je na akci
přihlášen.
2.

Další schůzky – podle potřeby, ale aspoň dvě

Další schůzka se obvykle hodí, když už se ví, kdo přibližně jede – tzn. cca po-st 2 týdny před. Poslední
schůzka, dolaďovací, v týdnu před. Na v pořadí druhou schůzku přizvěte kamaráda s postižením, který
jistě program obohatí svými nápady, nebo může něco vyrobit, zahrát postavu, připravit hru... Koho
oslovit, konzultujte s Martou.
Zde jsou věci, na které by měla při schůzkách přijít řeč:
●

●
●

●

●

●

Skupinky – na schůzce, kdy jsou již známa jména všech účastníků, vytvoříte 3-4 skupiny, jejichž
význam vysvětlíme záhy. (První se rozdělí vozejčkáři, pak je dobré rovnoměrně rozprostřít lidi,
který hrajou legendu a který ji maj spíš na pozadí, který jsou závislejší na pomoci asistenta
apod.). Vedoucí skupinek informujte, že jste z nich udělali vedoucí. Vedoucí akce není v žádné
skupince.
Rozložení rolí - Jakmile víte, kdo jede, tedy týden před akcí, řešíte, kdo bude správce léků a
nemocných, kuchař, řidič...
Vaření: Jeden stabilní kuchař na celý víkend, který si sám zařizuje jídlo. Ideální.
Organizační tým zařizuje jídlo, večer v pátek se řeší, kdo uvaří. Nouzové řešení.
Nákup jídla buď v Praze – peníze od Marty / zjistit, kde se dá nakoupit na místě.
Zdravotník: Vedoucí akce osloví někoho, kdo by se ujal léčení. Tomu řekněte, ať přijde na sraz
včas, má tašku na léky a vytištěný seznam. Sbírá informace o aktuálním zdravotním stavu
klientů. Lékárničku je třeba vyzvednout ve skladu a předat zdravotníkovi
Legenda je na vás – v příloze, co jsme už dělali. V programu by měly být ve vyvážené míře
obsaženy prvky jako vyrábění / divadlo / cokoliv, akční hry, výlet s nějakým legendovým cílem,
chvíle pro volnou zábavu – po skupinkách po menších skupinkách, individuálně.
Program mějte promyšlený na časy mezi jídly. Dopoledne: cca 10-13h, odpoledne: cca 15-19h,
večer: 20-22h. Alespoň trochu je nutné přemýšlet i nad deštivem.
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●

●

●
●

Hry – V záloze mějte vždy tři až pět her na vnitřní i vnější použití. Program se někdy stíhá moc
rychle, jindy se den vleče a tak se hry hodí. Ideálně pište do sdíleného dokumentu, ať jsou
k užití na další akce, pokud na ně nedojde.
Sklad je možné během schůzek v kanceláři navštívit (je to asi 100m od kanclu) a zjistit, co se dá
při víkendovce použít (výtvarné potřeby) a před akcí pak připravit hrnce a nádobí, pokud je
nutné. Velký hrnec je jistota..
Email s finálním infem se posílá klientům v pátek týden před akcí – jsou v něm čísla vlaků, co
s sebou – pošlete ve čtvrtek Báře.
Asistentský mejl se může posílat později třeba v pondělí – obsahuje seznamy skupinek a
pokyny k odjezdu. Pošlete Martě, která jen tak zčekne, jestli něco nechybí a pošle zpátky.
Vedoucí akce ho pak pošle přihlášeným asistentům.
V příloze posílám seznam skupinek na víkendovku. Prosím, najděte si v seznamu, s kým jste a snažte se své
skupinky seskupovat už na nádraží. Na nástupiště budeme odcházet v ____ hodin po skupinkách.
Když vám nějaký rodič bude sdělovat nějaké speciální informace ohledně zdravotního stavu klientů,
pošlete ho za ______. Informace o tom, kde má svačinu a kde pláštěnku přijímejte, jen pokud je daný
člověk ve vaší skupince.
V případě, že nebudete stíhat sraz, pište mi na číslo _______. S dotazy se obracejte na mě, nebo na
ostatní členy organizačního týmu. Víkendovku dělám společně s _______ _______ _________.
S sebou: čelovku, páteční večeři …

5. Sraz a odjezd
Organizační tým si na poslední schůzce domluví:
1. kdo bude se zdravotníkem vybírat ZTPka a prachy,
2. kdo bude odškrtávat asistenty,
3. kdo předá vedoucím skupinek seznamy
4. kdo zařídí nákup jízdenek.

Seznamy lidí – Marta vám pošle seznamy lidí s asistenty, klienty a kontakty na ně. Ty je třeba vytisknout
na odjezd. Každý vedoucí skupinky má u sebe seznam svojí skupinky. Skupinka ví, kdo má který batoh, je
připraveno několik visaček, kdyby neměl věci podepsané.
Nákup jízdenek, příklad:
Jede 20 kl., 22 as.: 15 lidí má ZTP/P, 2 mají ZTP, 3 nemají průkazku.
Kupuje se: 15 ZTP/P (obsahuje jízdenku pro 15 asistentů), 2 ZTP, skupinová pro 10 lidí = 42 celkem
Můžete jít na přepážku pro 1. třídu.
Odchodu velí vedoucí akce. Volá na ČD 606 920 033, že můžeme jít na nástupiště (tj. 0,5h před
odjezdem), ale že nevíme na které. Vyvíjí nátlak na nádažáka, aby informaci o nástupišti získal. Jakmile
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se ví, kam se má jít, vedoucí akce hlásí: „Připravte se k odchodu, za 5min vyrážíme. Ve skupinkách si
určete dvojice/trojice. Jdeme na nástupiště č. ___. Nahoře u výtahu počkáme, až budeme všichni. První
jde ten a ten, poslední jde ten a ten.“ Možná půjde i někdo od ČD.
Na nástupišti jde vedoucí zjistit, kam nastoupit, pošle někoho s chodičema, někoho k nakládání
vozejků dovnitř do vagónu. VŽDYCKY URČI POSLEDNÍHO ČLOVĚKA, KTERÝ NASTUPUJE!!!
A jedéém!

6. Poznámky k průběhu
●
●
●

●

●
●
●
●

Pokud je tma, před cestou dát prvnímu a poslednímu reflexní vestu.
Zorganizovat, aby někdo krájel večeři, někdo chystal ležení
Večerní posezení s asistenty:
- uvést víkendovku, jak to chodí, kdo má jakou pozici, zdůraznit, ať se udržuje pořádek
(věci, o kterých kdo ví, komu patří, dávat do baťohů, mít přehled o malejch
batůžcích…), mejt nádobí po jídle
- přečíst evidenčáky
- řešení programu
- volná zábava
Procházky a vejlety:
Pořád mít vodu a pláštěnku - i na malý vejlety
Člověk co ví kudy jít, by měl jít vepředu
Určit, kdo jde vzadu, na přestávkách si skupinky kontrolujou, jestli maj všechny
Program režírovat tak, aby nebylo moc flákání, bacha třeba na pozdní vstávání
Komunikovat s vedoucími skupinek - aby zajistili včasný srazy a zaopatření svojí skupinky
Komunikovat s kuchyní: kdy chceme jaký jídlo, jestli chce kuchař někoho k ruce
Druhý večer s asistenty:
- Optat se, jak si kdo víkend užívá a co ho dosud potkalo
- Struktura neděle – v kolik se vstává; nejdřív se balí, pak snídá; kdy se odchází

7. Financování (pro vedoucího, kuchaře, řidiče)
●

●

Rozpočet:
- Před víkendem dostanete ramusáckou šrajtofli - z vybranejch peněz (20kl.=12.000),
po tom, co zaplatíte jízdenky, je třeba si dát stranou peníze na zpáteční cestu, na nájem
prostor + na energie a něco stranou (na víkend 1.000,-). Zbytek jsou peníze na jídlo na
celou dobu akce, peněženku s tímto obnosem pak předáš kuchařovi.
- odhad: bydlení_4.000, vlaky_2.000, jídlo_5.000, rezerva_1.000
- v peněžence bude i rezerva 3.000
Můžeš koupit/zaplatit:
● potraviny - NE alkohol, cigarety!
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●
●
●
●

ostatní potřeby (papírnictví, nářadí atd.)
lístky na vlak, bus (u vlaků je nejlepší požádat o souhrnnou účtenku)
naftu – NE benzín!
ubytování (musíš ale výměnou dostat příjmový doklad!)
▪

●

Po každé akci dáš byrokratovi, potažmo Martě, kt. předá:
● veškerý lístky za dopravu
● veškerý účtenky za nákupy (i za nákupy provedené kartou)
● účtenky za naftu
● příjmový doklad za ubytování

●

Na účtence musí být:
●
rozepsané položky (rohlíky, banány atd. – ne třeba artikl1 nebo něco podobnýho)
●
ceny položek
●
IČO prodejce
Účtenka bez rozepsaných položek (například jen „Potraviny“), případně úplně bez položek (to tisknou
pokladny v některých večerkách) nejde dát do účetnictví, takže takový byrokrat nebere. Když budou v
krámě tisknout takovýhle účtenky, řekni si o paragon!
●
●
●
●

●

●

Vlaky : U pokladny požádej o souhrnnou účtenku na všechny lístky. Jinak je potřeba si schovat
všechny lístky pro byrokrata.
Autobusy: Je potřeba si schovat všechny lístky.
Dodávka: Lze nakupovat naftu v libovolném množství, je třeba schovat si účtenku.
Naftová vozidla: Stejná situace jako s dodávkou, naftu lze nakupovat v libovolném množství, je
třeba schovat si účtenku. To znamená, že lze proplatit cestovné lidem, kteří třeba na
víkendovku přijedou po vlastní ose naftovým vozidlem.
Benzínová vozidla: Složitější situace – kdo přijede na víkendovku vlastním benzínovým autem,
nedostane peníze hned na víkendovce, ale na účet po pořešení cesťáku! V takový situaci je
potřeba vždycky zavolat předem byrokratovi.
Ubytování: lze proplatit pouze na základě příjmového dokladu od ubytovatele. Na příjmáku je:

IČO ubytovatele, údaj, že jde o ubytování, cena, datum. Pokud není možné získat příjmový
doklad, je potřeba před zaplacením kontaktovat byrokrata.
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8. Kde jsme byli a jaký to tam bylo?

2017/
●

květen / Milkovice (Vojtěš)

- statek, kde Standa Penc pořádá každoročně letní Kozí mejdan, rád nás zase uvidí, bude rád když
pomůžeme na statku (fb Stanislav Penc, sms na 605701081 nebo http://kozy.cz/)
- doprava autobusem z Černého Mostu do Libáně, odtud pěšky, dodávka veze bágly, cena ubytování
dohodou, polní kuchyně, spaní pod plachtou (je potřeba přijet dřív a připravit plachtu, záchod,
natáhnout elektřinu a vodu, uklidnit Standu)

●

duben / Nádraží Zbiroh (Filip D., Lenka J., Venda S.)

- nádražní budova ve Zbirohu, kterou koupil australský zpěvák Jamison Young, můžeme snad zas přijet,
byl potěšen (jam@iamjam.net,
http://plzen.idnes.cz/nadrazi-zbiroh-kavarna-07g-/plzen-zpravy.aspx?c=A150307_083948_plzen-zpravy_
pp)
- doprava vlakem do Kařezu, pak kousek pěšky, auto není potřeba, spaní v čekárně na matračkách
(pozor není vytápěno!), vařič vlastní, kuchyňka je malá
●

březen / Hradec Králové (Layla, Káča K., Vojtěš)

- osvědčená skautská klubovna v kuklenách, kousek od nádraží v HK, je to levný, maj tam většinou volno
a Hradec je supr žejo, hrnec velkej akorát vezmi (http://www.skautkukleny.cz/klubovna/rezervace/)

2016/
●

prosinec / Brno (Hynek, Radek)

- moderní salesiánský kostel, spaní na parketách, kuchyň vybavená, auto netřeba, doprava vlakem a pak
MHD (zdarma s kartičkama ZTP+P), pak farář je hodný jen chce mít čisto a v neděli je potřeba v 8 ráno
vyklidit místnost pro sedánek věřících, co přijdou z bohoslužby (Jiří Baláš, stredisko@brno.sdb.cz,
http://brno.sdb.cz/kdo-jsme/)

●

listopad / Litoměřice (Terka S., Thea, Lucinka)

- budova bývalých kasáren v Litoměřicích, kousek od Horního Nádraží v LTM, doprava s přestupem v
Lovosicích
- celé je to v patře, ale schody jsou široké a dá se to, malinkatá kuchyň, vezmi hrnec, spí se v několika
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klubovnách, moc pěkně tam bylo (Kateřina Žaludová, 724 319 966, k.zaludova@seznam.cz,
http://chalupy.a-tom.cz/objekt-a-tom/klubovna-v-dukelskych-kasarnach)

●

říjen / Střehom (Bára A., Honza Š.)

- krásná roubená chalupa Šotolovic rodiny, je to tam krásné, spíš pro menší počet (doporučuju 35 max.,
ale dá se tam smáčknout), spí se v několika místnostnech, vaří se na kamnech nebo ještě vedle na
sporáku, hrnce vezmi (více info Honza Šotola 723739494, alotos@seznam.cz)

●

květen / Nové Dvory u Mladé Vožice (Vilém freestyle)

- hliněný domek Viléma Kerouše, polní kuchyně, spaní pod plachtou, romantika jako blázen (Vilém
608664407)
- doprava složitá, dodávka veze bágly, ostatní vlakem do Tábora a odtud si najmout autobus
(www.zajezdy-comettplus.cz), cena tam i zpět 5000Kč
●

duben / Nové Město na Moravě (Jíťa, Lenka M.)

- skautská základna Pohledec, kousek od vlakové stanice Nové Město na Moravě, velikánskej prostor na
megavíkendovku, tělocvična s pódiem, spousta stolů, žíněnky, velká kuchyň v patře
- v zimě, tedy i v dubnu kdy nám často sněží se připlácí za vytápění, pozor kalkulovat s tím! (Jana
Skoupilová, 737 726 471, janaskoupilova@centrum.cz,
http://okenko.jinak.cz/?kategorie=bilystit&special=clanek&id=26)
●

březen / Hájenka u Trutnova (Marta)

- krásná hájenka uprostřed lesa, bez vody a elektřiny, vaří se na kamnech, topí v krbu, spaní vozíčkáři
dole, ostatní nahoře v patře na matracích/karimatkách (Pavel Koníček, 604 349 579, truko@centrum.cz)
- vlakem do Trutnova a pak pěšky, bágly veze dodávka, je to hodně daleko, proto se hodí jet sem na
prodloužený víkend a vyrazit ráno, cesta kterou popisují skauti je skoro pořád po silnici, která je na nás
až moc rušná, dá se to střihnout polem (http://hranicar.skauting.cz/cottage.php)

2015/
●

prosinec / Žďár nad Sázavou (Hynek, Filip D., Kudla)

- ubytování u vodních skautů, v patře a strašně malinkatý, kuchyň mini, ale vezmeš hrnec a jedeš,
kousek od nádraží ve Žďáře, auto netřeba (Petr Bednář – Béda, 605 870 840, petr.bednar@skaut.cz,
https://racek.skauting.cz/zakladny/klubovna)
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●

listopad/ Strakonice (Bára A., Olga, Dominik)

- prostorná skautská základna Křemelka, spí se v klubovnách, velká společenská místnost, zahrada,
doprava autobusem do Strakonic, dodávka veze bágly (Matěj Sokol, 732 784 504
MatejSokol@seznam.cz, http://www.skaut-strakonice.cz/)

●

říjen / Střehom

- viz. říjen 2017

●

květen / Petrovický mlýn (Jíťa, Kuba V.)

- prodloužený víkend, na louce pod plachtou, stříška s ohništěm, sociální zařízení, auto nutný, max 30
lidí
- vlakem do Uhlířských Janovic, odtud 10km, tedy přijet ráno. Pan mlynář nás zase rád uvidí.
●

duben / Polámanej Mravenec, Megavíkendovka (Terka S., Maruška)

- Hostinné, http://hostinne.skauting.cz/ubytovani/skautsky-dum-hostinne
- vlakem, 2 přestupy 3 hodiny, megabarák, trochu dražší, je třeba přizpůsobit cenu víkendu
● březen / Otrávená voda (Jáchym, Madla, Anička, drobná spolupráce s Agi)
- Česká Třebová, Junák na kraji města: http://javorct.cz/klubovny/farska-ul/
- vlakem bez přestupu, velká zahrada, v klubovně pár schodů, jinak v pohodě, velká místnost, hezký
vejlety

2014 /
●

Prosinec / Valdštejn (Ondra B., Tereza E.)

- Klub Káčko: http://www.kackojicin.cz/kontakt/
- nejlepší, mega prostor, výtah, super kuchyň, vlakem
●

listopad / Kouzelnický sjezd (Bára Au., Hynek, Filip H., Světla)

- Skaut Domažlice: http://bazilisci.skauting.cz/o-nas/klubovny/
- všechno super, vlakem až na místo, akorát blbá kuchyň, dovézt vlastní vařiče
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●

říjen / Košer víkend (Majda, Bára M., Bára V., Terka S., Kristýnka)

- Fara Slivice: http://farnost.slivice.cz/index.php/kalendar/fara-obsazenost
- skvělý místo, stodola, prostorný spaní, vybavená kuchyň – hrnce s sebou, cesta busem
●

květen / Vymazaná paměť (Thea, Marta, Jáchym)

- Skaut Klecany: http://skaut.klecany.cz/obsah/srub-362.html
- malý prostor, velká zahrada – postavit přístřech na zahradě je ok
●

duben / Indiáni ve mně ste (Míša H., Téra H., Beduán, Martinka)

- Fort Hary: http://www.forthary.cz/
- nejlepší, busem, nádobí s sebou, v teplých měsících
●

březen / První jarní víla (Marta, Matěj, Káťa, Kartin, Hanka)

- Skaut Kukleny, Hradec Králové: http://www.skautkukleny.cz/klubovna/
- pecka, velký, velká zahrada, vlakem, obchod daleko, chce to auto + hrnce

2013 /
●

prosinec / Lotrando a Zubejda (Ondra B., Vojta Z., Venda)

- Vávrovka: http://ubytovani.e-skaut.cz/info/vavrovka/
- krásný, v temných lesích, cesta vlakem, ale drahý topení, prudérní úklid – na teplý měsíce dobrý
●

říjen / Slepej (Kuba M., Jíťa, Kuba V.)

- Brandejs nad Labem, Skautskej srub: http://www.skautbrandys.cz/srub/
- dobrý, cesta busem, vozejčkáři autem, nová kuchyň, krám kousek
●

květen / Stvolínky, cirkusování (Káťa, Jíťa)

- Maringotky ve Stvolínkách u Český Lípy: kontakt má Jíťa
- závislý na pěknym počasí, jinak je to paráda, cesta vlakem, dodávkou
●

březen / Vegetariánská (Anička, Marta, Matěj, Mára)

- Skaut Srbsko:
- velkej prostor, kousek od Prahy,

2012 /
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●

prosinec / Kapří víkend (Ondra B., Vašek H.)

- Fara, Uhlířské Janovice http://www.farnostjanovice.cz/komunitni-centrum-sv-jilji/
- dobrý, ale megadrahý, takže nevermore
●

říjen / Alenka v říši divů (Milena, Jarka)

- Chalupa táty Honzy Šotoly, pecička
●

květen / Rychlý šípy z Lípy

- Skaut Česká Lípa: http://ubytovani.e-skaut.cz/info/skautsky-dum-stredisko-retez/

2011 /
●

prosinec / Superhrdinové

- Ústí nad Labem, Nízkoprah YMCA: http://www.usti.ymca.cz/promlade/orion/
- není tam kuchyň.. malý, nevhodný – a navíc, ústí je hnusný:)
●

říjen / Železničářská

- Děčín, Slunečnice, dobrý, bezbariérový (kontakt má Jirka Hovorka)
●

březen / Kaubojský víkend

- Jízdárna Radonice, u Davida Touška, po schodech, v současnosti už pro nás malý

2010 /
●

prosinec / Vánoční víkend

- Fara Hvozdnice, malá, tam leda na drsnej víkend
●

říjen / Průzkum Mělníka

- Fara Mělník, paní Pfannová, dobrý velký, akorát se musí v neděli ráno vstávat a vyklidit prostor
●

květen / Survival Disability Show

- Sokol Dobřichovice
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