Fórum:WikiKola 2014
AKCE ZRUŠENA!

Idea je asi taková: sedneme na vlak, dojedem do Českého ráje a budem tam jeden víkend blbnout na kole, koloběžce, pěšky, s drakem,
zkrátka jak každý uzná za vhodné.

Stručný souhrn
Termín
26.-28. září, tedy poslední zářijový víkend
Místo
Uhlíře (4 km od Lázní Bělohrad), Chalupa Na Výsluní
Cena
Cena by podle mého odhadu neměla přesáhnout 1000 Kč za osobu za víkend. Tento odhad zahrnuje ubytování + povlečení,
dopravu vlakem z Prahy na místo a zpět a společné snídaně a večeře při deseti účastnících. Cena za chalupu na víkend je 4000
Kč, za povlečení postele se platí 100 Kč (vlastní povlečení nebo vlastní spacák je zdarma) plus pár korun za spotřebovanou
energii ... A dále je třeba poprosit maminku o nějaké kapesné na výlety, vstupy do hradů a zámků, doplnění energie na cestách a
tak.
Kapacita
Kapacita chalupy je asi 8 lůžek, 4 přistýlky, ostatní budou muset na karimatky nebo k někomu, platí se celá chata, nikdo neřeší,
jestli nás tam bude 5 nebo 25.

Ubytování
K dispozici nám bude chalupa Na Výsluní ve vesnici Uhlíře blízko Lázní Bělohrad. V chalupě je zařízená kuchyňka, sociální
zařízení, tři ložnice s postelemi a možnými přistýlkami. Postele nám povlečou za poplatek 100 Kč za postel, do seznamu
účastníků prosím doplňte, zda chcete postel povléci, nebo zda si přinesete vlastní povlečení/spacák. Dále budeme mít k dispozici
venkovní gril, terasu, houpačky pro děti a dokonce i venkovní bazén!
Snídaně a večeře bychom si pravděpodobně společně vařili na chalupě, obědy bychom řešili jednotlivě na výletech. Jelikož se zúčastní
také několik členů Spolku přátel červeného hrnce, mohli bychom večeře vyřešit stravou uvařenou v hrnci. Další možností je udělat
grilovačku. Podrobnější domluvu bych klidně realizoval na Facebookové stránce události.
Spolek přátel červeného hrnce je společenství lidí vlastních veliký červený hrnec. Spolek se pravidelně schází, v hrnci vaří především
polévky a následně je společně konzumuje.

Doprava
Autem
Na hlavní silnici z Lázní Bělohrad do Bělé u Pecky zahnete doleva na odbočku do Uhlířů. Též je možnost od Nové Paky, opět z hlavní
silnice od Bělé u Pecky na Lázně Bělohrad zahnete doprava na Uhlíře. Objekt se nachází asi uprostřed obce. U chalupy jsou 4
parkovací místa[1].

Vlakem
Je zapotřebí dostat se vlakem do Lázní Bělohrad a následně pokračovat asi 4 km na místo určení. Doporučené spoje z Prahy a
Hradce Králové přidám časem. Cesta není dlouhá ani z dlouhá ani z Prahy ani z HK, jede se vždy s jedním přestupem.

Výlety
Zde se můžete realizovat s konkrétními tipy.

S sebou
kamarády a kamarádky
kolo či jiný dopravní prostředek
jídlo dle domluvy o vaření, domluva pravděpodobně vznikne časem na Facekookové stránce události nebo v e-mailové konverzaci
spacák a karimatku, bude-li potřeba (viz výše - kapacita)
lékárnička - žádnému WikiCyklistovi nepřeji nic zlého, ale mohl by někdo lékařské profese vzít s sebou pár zdravotnických
potřeb pro případ, že by se někdo rozhodl odvést si nějakou památku na kontakt s vozovkou?
foťák - prosím fotografy, aby vzali fotoaparáty, ať máme nějakou dokumentaci, že jsme tam byli
nějakou hru na večer
hudební nástroj, pokud se vám s ním chce táhnout
potom takové ty věci, jako teplé oblečení do budovy i na ven, co známe z dětských táborů
a hlavně dobrou náladu

Odkazy
seznam účastníků

informace o chalupě (http://www.e-chalupy.cz/cesky_raj/chalupa-uhlire-ubytovani-na-vysluni-pronajmuti-3908.php)
FB událost (https://www.facebook.com/events/1443602012592124/?ref_dashboard_filter=upcoming)
„projektová dokumentace“ (https://drive.google.com/folderview?id=0B0uIZ27slS9RZVUzVmJBZWpQTjQ&usp=sharing)
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