
Pozítří vyleze úplněk,  vyhlašuji  poradu a poslední zimní vytí na měsíc! Ten příští už bude na jaře, musíme ještě  
prohnat čarodějnice a kdovíco ještě, vstávat, chraptí Šedý vlk. Kdyby jenom čarodějnice, povídá Světlešedý vlk,  
když jsem rdousil tu starou Martinskou husu, zaslechl jsem, že nové jezinky se narodily v chalupě dole u 
horolezců, co jí říkají dům a ty prý tam přijedou a zase budou mít ten prima dort...Vypadají  ti zuby, nebudeš  mít  
co ne ně cenit až půjdou do lesa! Konec keců, vstávat!
Hú úú, zahučeli vlci...

ve dnech 10. - 16. června 2012, už potřinácté!!!
v domě Horolezeckého klubu Pardubice č. 6 ve Vrátu nad Malou Skálou a v jeho okolí.
Zveme na Vrát  všechny děti z oddílu i ty, kdo si chtějí poprvé sáhnout na drsné skály jako opravdoví horolezci.
Přijeďte i s maminkou a tátou a i s kočárkem, protože s kočárkem pod skály dojížděli i naši nejlepší horolezci. 
Máme pro vás zelenou louku, na ní spoustu her, soutěží, máme les, kde se dá přespat a dívat na hvězdy, máme 
kopce k malování, odkud je vidět daleko, odkud je vidět jak krásnou máme zem. Zkusíme, zda se podaří 
domalovat jahody v zahrádce konečně načerveno i třešně před domem. Ale určitě máme objednané čerstvé 
rohlíky každý den k snídani.

A pro ty, co se nebojí, opravdové cesty s lanem na opravdové skály.

Připravujeme nové družstvo pro tatranskou horolezeckou školku  ve Vysokých Tatrách. Bude otevřena pro 
všechny, co se vyučí na Suchých skalách. To je také třeba být členem Českého horolezeckého svazu a naučit se 
pracovat s lanem, umět se navazovat, jistit, poznat horolezecké cesty s instruktorem. Naučíte se na školce. V 
oddíle máme dobré instruktory i nové instruktorky, přijedou na školku a těší se na vás.

Sraz je v neděli, přijeďte odpoledne, ještě za světla. Protože večer si už budeme povídat o horách. Školka 
končí v sobotu. Budeme vybírat 800 Kč a celkové náklady vyúčtujeme.

Ke zdravotním otázkám:
Pod Suchými skalami bývá drsnější počasí a někdy už i pršelo. Horolezcům to přece nevadí. 
Nezapomeňte ale boty, do kterých neteče, oblečení do přírody, tepláky, svetr, pláštěnku a věci na 
převlečení, když ty mokré budeme sušit nad kamny. Dříví na topení máme dost, dokonce i na večerní 
koupání každý den.
Ale: se začínající nemocí, rýmou, nachlazením je třeba zůstat doma ! 
Díry po vosích žihadlech, boule a rozbitá kolena opravíme spolehlivě u nás v dílně. 

Prosíme o přihlášky, zásadně na celý program a brzy, abychom věděli, kdo se vejde do 
dvacítky. A taky, by bylo na koho se těšit.

Na všechny holky, kluky, jezinky, vlky a kočky se těší instruktoři oddílu, navíc naše nejmladší 
instruktorky, absolventky Horolezecké školky. 
Učitele i maminky a táty bychom ještě potřebovali – na lezení, vaření, vypravování, hraní, 
zpívání. Dejte o sobě  vědět a vezměte s sebou děti !

Na Suchých skalách 6. března 2012 Jiří Přidal, od školky pan řídící

Adresy pro přihlášení: E-mail jiri.pridal@seznam.cz nebo telefon 495 214 155 
nebo poštou Truhlářská 257, 503 41 Hradec Králové 7
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