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Prázdniny s Brontosaurem

Tvé ctěné jméno a příjmení: Přezdívka:

Rok narození: Do kdy ti platí cestovní pas:

Kam posílat poštu: Pas kterého státu máš?

E-mail: Mobil (či stabil):

Škola, práce - kde, jaká:

Nějaká zdravotní omezení, alergie (seno, pyl), potřebné léky ?

Už máš za sebou jiný vícedenní přechod „natěžko“ či podobné akce (které) ?

Už si někdy s Brontosaurem někde byl? Kde?

Odkud prvotně o nás víš? Velký plakát všech brontosauřích akcí, náš plakátek, od
kamaráda/ky, z webu Hnutí Brontosaurus, jiného webu či jinak (prosím upřesni konkrétně,
marketing je děsběs) ?

Hlásíš se nám ještě s někým dalším, koho znáš? Jestli ano, bylo by vhodné uvést jeho
jméno:

Vyznač, které z následujícího vybavení máš, nemáš, případně které si můžeš půjčit u
kamaráda nebo v půjčovně:

batoh
spacák
karimatka
vařič (jaký máš – plynový, lihový, benzínový?)
ešus
stan (jestli máš, jaký typ a pro kolik lidí?)
pohorky
spolehlivá pláštěnka (ne igelitová)
nepromokavá bunda
nepromokavé kalhoty



Přihlašovací dotazníček, str. 2/2

Ovládáš azbuku a ruštinu ? Fotíš a vezmeš s sebou foťák ?

Umíš smlouvat?

Jak dlouho vydržíš chodit v mokrých botách?

Víš, k čemu je buzola a umíš s ní zacházet?

Jaké jídlo určitě nezbaštíš ?

Tvoje oblíbená barva ?

Jakou velikost trička nosíš ?

Co očekáváš od naší akce ?

Při čem se nejvíce nasměješ:

Jak zvládáš 10 dní bez:
  -cigaret: -internetu:
  -alkoholu: -mobilování:
  -červeného kohoutku: -všedního stereotypu:
  -modrého kohoutku: -maminky :o) :

Nakresli, případně popiš, sebe, jak kráčíš po ukrajinsko-rumunské hranici (když si troufneš,
můžeš i letět):

A na co se chceš zeptat ty nás ?

___________________________________________________________________
Dotazníček vytiskni nebo přepiš a ručně vyplň, nebo v elektronické verzi pošli na
adresu: Dana Kalčíková, Bellova 4, 623 00 Brno, dana.kalcikova@centrum.cz   ...do
2 týdnů se dozvíš o přijetí a další informace.
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"Jsou dobří? Zlí? Poctiví nebo kradou? Jsou upřímní? Lstiví? Ani jedno, ani druhé, ani desáté. Vyrostli
jen v jiných hospodářských a kulturních podmínkách a dohodnete se s nimi stejně jako s kýmkoliv od
nás. Bude vás zajímati, že jsou skromní a za vše vděční. Ale pokládám to za věc spíše hospodářskou,
než za mravní a spíše za naši výhodu než za jejich ctnost.“ 

Ivan Olbracht

Vysoké hory, hluboká údolí, travnaté poloniny. Slunce, mlha i déšť. Ukrajinské
autobusy a vlaky, náklaďáky i vyklepané osobáky. Společně s neuvěřitelně rozbitými
silnicemi. Roubenky se šindelovou střechou, dřevěné kostelíky, stáda ovcí a koní, přívětiví
bačové, pamětníci prvorepublikového Československa. Ovčí sýry a vodka. A taky toulání po
ukrajinsko-rumunské hranici. Tohle všechno a určitě i hromada dalších věcí nás čeká při
poznávání země, kde čas plyne pomaleji a kde nikdo nikam nespěchá.

Vyrazíme v pátek večer z Brna. Přes noc přejedeme Slovensko a v sobotu přes
Užhorod, Mukačevo a Chust se co nejrychleji přemístíme do dědinky Kvasy poblíž Jasniny,
nejvýchodnějšího města prvorepublikového Československa. Odtud vyrazíme s batohem na
zádech přes Petros (2020 m) na nejvyšší vrchol Ukrajiny – Hoverlu (2061 m) a dále po
hřebeni vystoupíme na Černou Horu (2020 m) a Stoh (1650 m). Tady se podle počasí a stavu
našich tělesných schránek rozhodneme, jestli budeme pokračovat dále po hřebeni po
ukrajinsko-rumunské hranici přes Pop Ivan (1950 m) do Rachova, nebo sestoupíme do
dědinky Luhy a projdeme se po Svidovecké polonině. Při cestě zpět nám snad zůstane trocha
času na prozkoumání Chustu, Mukačeva nebo Užhorodu. Zavčasu se začneme vracet tak,
abychom se v průběhu neděle dostali zpět do Brna.
 
Na cestu se vydáme ve skupině deseti na všechno připravených tuláků. Budeme se přesouvat
veřejnou dopravou bez doprovodných vozidel vezoucích všechny zrovna nepotřebné krámy.
Fyzická kondice všech správně připravených by se neměla zaleknout pětidenního přechodu
„na těžko“ bez možnosti dokoupit zásoby a s převýšením 1000 m v jednom dni. Nezbytným
vybavením každého je batoh, spacák, karimatka, vařič s ešusem do dvojice, nepromokavý stan
pro dvojici či trojici, obuv vhodná do hor (pohorky), pláštěnka pro tělo i batoh, návleky na
boty. Dále bude záhodno mít i nepromokavou bundu a kalhoty, neboť se jedná o místa, kde
velmi často, velmi hustě a velmi vytrvale prší. 

Věk: 18 – 35 let
Cena: 2 111 Kč, zahrnuje dopravu, mapy a jedno překvapení (ostatní budou snad zdarma);
nezahrnuje náklady na jídlo a pojištění. Víza nejsou potřeba.
Kde: Ukrajina
Kontakt: Dana Kalčíková, Bellova 4, 623 00 Brno, tel. 737 928 254,
dana.kalcikova@centrum.cz
Pořádá: Základní článek Hnutí Brontosaurus Orchis Brno


