
V Praze 16.3.2008

Přátelé, kamarádi,

Do léta sice zbývá moře času, ale protože spousta lidí už si třeba teď zařizuje dovolenou a podobně, 
obracím se na Vás. Rád bych v létě uskutečnil opět nějakou společnou akci, lépe řečeno víc akcí. 
Záleží samozřejmě na dohodě, co všechno podniknem, kdy to podniknem a kdo to vlastně bude 
podnikat.

Expedice 1 – čundr:
Kam: Loni byla Sázava, předtím Žďárské vrchy. Obojí se myslím dobře osvědčilo. Teda až na 
počasí, ale to moc neovlivníme. 
Moje návrhy pro letošní čundr zní: Vltava (někde na horním toku), Berounsko/Křivoklátsko, Český 
ráj, nebo někam na Moravu. 
Dalším návrhem by bylo jet na vodu, ale nemám s tím absolutně zkušenosti, takže by to chtělo 
někoho věci znalýho....
Další návrhy nechám na Vás.
Kdy: Viděl bych to tak na 4 dny, pro mě nejlépe v termínu zhruba mezi 7. a 19.červencem.
Kdo: Minimálně doufám v tradiční sestavu, ale kdyby se ještě třeba pár lidí připojilo, bylo by to 
super.

Expedice 2 – válecí víkend kdesi:
Možná by nebylo špatný někam vyjet na 2 – 3 dny do chatek, jen tak poodpočívat, popít, válet se u 
vody, jezdit na lodičkách, výletničit atd.
Kam: Jasně se nabízej Chřenovice, nebo nějaká podobná lokalita – jestli někdo znáte. Ale každej 
nápad je vítanej. Třeba návštěva sklípku by taky šla, nebo prostě můžem jít na 3 dny v kuse do 
Blanice a chrápat na opatově na metru... 
Kdy: Protože se jedná o pár dní a nebude to nic náročnýho, nechal bych to klidně na nějakej 
neligovej prodlouženej víkend po soustředění v Čáslavi. Takže zhruba půlka srpna.
Kdo: Co nejvíc lidí

Expedice 3 – Kozojedy:
Tradiční akce s tradičním programem a tradičním osazenstvem.
Kdy: Asi nějakej prodlouženej víkend v září, stejně jako loni.

Tolik odemně vše. Přemýšlejte, rozmýšlejte. A jestli tenhle dopis nepošlete do 3 sekund dál 80ti 
lidem, tak Vás stihne do roka a do dne strašný neštěstí, spadne na Vás slon, vojede Vás kanec a 
upadne Vám ruka, pak noha a …..
Jo a  Bill  Gates dá ze každý přeposlání tohodle mailu 10 centů na stavbu nemocnice pro lední 
medvědy na Madagaskaru v Antananarivu.

Hauk!!!
Kotel 


