
Duha Velká Medvědice / moveit@medvedice.cz / www.medvedice.net  / Radek: 732 584 932 

Malá liška – klub přátel přírody / marcela@malaliska.cz / www.malaliska.cz  / Marcela: 728 750 821 

 

 

 

 

 

 

 

Duha Velká Medvědice – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

& Malá liška – klub přátel přírody vás zvou na prodloužený víkend pro lidi jakéhokoliv věku 

čt – ne 8. - 11. května 2014 / Dědov u Teplic nad Metují 

Na květnový prodloužený víkend ve východočeském Dědově zveme všechny členy Duhy Velké Medvědice a Malé 

lišky - klubu přátel přírody, jakéhokoliv věku, kteří rádi poznávají nové věci a nové lidi, rádi si hrají, baví se    

a nebojí se recese! Ty, kterým nevadí spaní ve spacáku, vrzavá podlaha, vaření na sporáku zrekonstruované 

kachlové pece, stoletá cihlová dlažba v síni a suchý záchod. Ty, kteří oželí televizi, tekoucí vodu a sterilní 

čistotu. Uvidíte krásnou východočeskou vesničku a okolí, které je zrovna natřískané pozoruhodnostmi. Už jen 

naše 200 let stará chalupa by stačila, ale to je málo! Pojeďte s námi tak trochu do buše, i do (nejen) své duše! 

Co nás čeká?  

Téměř panenská příroda nám nabízí romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Projdeme se 

turisty zapomenutou přírodní rezervací Broumovské stěny. Z netradičního programu můžeme zájemcům 

nabídnout pozorovaní hnízdících sokolů nebo slaňování na Ostaši, olympiádu smíšených družstev a další hry a 

společnou zábavu, během nichž se promícháme a více poznáme.  

Chalupu si můžete prohlédnout zde: http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/36-dedov 

Jak se tam jede: Skupina Velká Medvědice předběžně už ve středu večer vlakem, skupina Malá liška ve čtvrtek 

ráno vlastními auty. Přihlášení dostanou včas před akcí bližší propozice. Sledujte také podrobnosti na 

www.malaliska.cz/dobuse 

Kolik to bude stát? 

Předpokládaná cena za čtyřdenní akci 777 Kč. Zahrnuje dopravu na akci a zpět, ubytování na 3 noci ve vlastním 

spacáku, stravu během celého víkendu a program, který nenudí. Na tuto akci žádáme ještě další dotaci a 

předpokládáme, že vám ji budeme nakonec moct nabídnout levněji. 

Jak se přihlásit?  

On-line přihlašovadlo je na www.malaliska.cz/dobuse, a to do 31. 3. 2014. Počet přihlášených je omezen, na 

celé chalupě je pouze 20 míst. Proto přihlášení neodkládejte. Přihlášení je platné teprve po zaplacení zálohy 

200 Kč na účet č. 2000220088/2010, VS 140508. Jakmile budeme vědět výši dotace (a tedy konečnou cenu 

akce), ozveme se. Pokud byste s cenou nesouhlasili, zálohu plně vrátíme. 

Na Vaši účast se těší Radek Hrachovec & Marcela Moser, vedoucí akce 

Tuto akci finančně podporuje statutární město Olomouc  
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