Ahoj kamarádi,
Náš víkend po stopách loupeživého rytíře Vavřince Toulovce se rychle blíží, proto jsem po poradě s Voltem sepsal pár
infomačních bodů:
-

Termín akce: 4. – 8./5. 2012
Lokalita: Skalní oblast Toulovcovy Maštale, spletitá soustava skalních rozsedlin, bizárních útvarů a
jeskyní, které vznikly vodní erozí pískovcového skalního podloží. (virtuální prohlídka:
http://www.skalnimesta.cz/virtualni-prohlidky/toulovcovy-mastale-vostiny.html)

-

Ubytování: Bývalá hájenka na Skautském tábořišti Posekanec, je to samota uprostřed lesů v těsné
blízkosti skalní oblasti. (http://ubytovani.e-skaut.cz/info/posekanec/ )
Odjezd: Myslím si, že si dáme individuální sraz přímo na Posekanci. Kdyby se chtěl někdo přidat
k mému autu, tak vyrážíme v pátek 4.5. v 16:00 z Bystřice pod Hostýnem a pojedeme po trase
Přerov-Olomouc-Mohelnice-Mor.Třebová-Litomyšl (pokud se budete přidávat po trase, tak napište
kdy a kde). Předpokládaný příjezd kolem půl sedmé večer.
Program bych chtěl motivovat lokální postavou rytíře Toulovce, podle něj připravilo místní
infocentrum soutěž: „Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem“
(http://www.toulovectas.cz/view.php?cisloclanku=2007050001) , máme od nich plán trasy, s úkoly, které
máme plnit a v pondělí si můžeme v Íčku vytočit věcnou odměnu (především teda děti, že jo). Chtěli
by jsme pořádně prozkoumat tenhle zajímavý kout republiky proto i vlastní soutěž si zmodifikujeme
pro pobyt ve skalách. Plánujeme 2-3 výšlapy plné prolézání kaňonů, vyhlídek z rozhleden, dokonce
brodění řeky. Děti budou určitě nadšeny a my rodiče si můžeme večer při štamprlce probrat jak jsme
unaveni a děti pořád ne a ne ! Pokud by jste se chtěli na jmenovanou soutěž přichystat, tak by bylo
prima, zkusit některé otázky najít předem na netu, otázky jsou zde:

-

-

http://www.toulovectas.cz/view.php?cisloclanku=2007070022

-

-

-

Stravu navrhuji abychom řešili až na místě, v pátek večer se domluvíme co nakoupíme a v sobotu
ráno sjede jedno auto na nákup. Proto si vezměte z domu páteční večeři a sobotní snídani. Možná
taky vemte nějaké ňamky pro své děti.
Vybavení: Předpokládám běžné oblečení do lesa, počítejte, že děti se minimálně jednou zlochají, pro
brodění toho potoka (to si myslím, že se bude dětem obvlášť líbit) vemte nějaké gumáčky, nebo
náhradní boty a náhradní sadu oblečení (auto to uveze), věci na spaní, spacák, karimatku (podle fotek
tam jsou matrace, ale já mám vždy rači vlastní), nějaký batůžek na výšlap, hygo potřeby.
Další info: mailem, nebo telefonicky (724707424Volt, 775583399 THomas,)

Těší se na Vás THomas

