
Z I M N Í   H A R C   2014 
Harcovnické dvojky a trojky, 

srdečně vás zveme na netradiční ZIMNÍ HARC, který se bude konat od pátku 
17. do neděle 19. ledna 2014. 

Vyrazíme si užít sněhu a společných radovánek do Jizerských hor, konkrétně 
na útulnou horskou chatu Barbora, která se nachází nedaleko městečka Lučany 
nad Nisou u Jablonce nad Nisou v severních Čechách. 

Harcovnické veselí je zajištěno, sníh bohužel ještě neumíme. V Jizerských horách 
ale určitě bude, takže se těšíme na sjíždění okolních kopců všemi možnými 
způsoby a styly, na stavění sněhuláků a pravého eskymáckého iglú, a pak večer na 
teplý čaj v chalupě. Nudit se určitě nebudeme! 

Rádi mezi námi přivítáme vaše kamarády. 
 
Důležité informace: 

Kdy: 17. až 19. 1. 2014 

Sraz: pátek 17. 1. 2014 v 17:00 u pokladen na Hlavním nádraží v Praze 

Návrat: neděle 19. 1. 2014 v 18:45, tamtéž 

Kam jedeme: Horská chata Barbora, Lučany nad Nisou, http://www.barbora.org/ 

Co vzít s sebou:  teplé oblečení (hlavně zimní bunda, svetr/fleecová mikina, oteplováky, čepice, dvoje 
rukavice, troje teplé ponožky, punčocháče), dobré boty - nepromokavé sněhule, 
náhradní oblečení a přezůvky do chalupy, oblečení na cestu;  

 jídlo na víkend: 
- páteční večeře (možnost ohřátí v mikrovlnné troubě) 
- snídaně 2x - na sobotu a neděli (např. buchty, chleba, sýr, šunka apod.) 
- svačiny na sobotu a neděli (sušenky, obložené housky, ovoce apod.) 

Sobotní oběd, sobotní večeře a nedělní oběd je zajištěn v rámci polopenze! 

 boby nebo sněžný kluzák („ježdík“), saně NE! 

Není třeba spacák ani karimatka, pokoje jsou plně vybavené! 

Vše zabalte do jednoho batohu, od zastávky k chalupě ještě kus půjdeme. Mladším 
harcovníkům samozřejmě pomůžeme. Nebalte zbytečné zásoby pití, stačí na cestu. Čaj, 
šťáva i voda bude celý víkend k dispozici. 

Sněžné náčiní, popřípadě i část batohů vezmeme doprovodným vozidlem. 

Peníze: 1) Peníze na cestu 250,- Kč 
2) Kapesné cca 100,- Kč 
3) Ubytování: 350,- Kč (za obě noci) – prosíme zaplatit předem na harcovnický účet  
4) Peníze na obědy (2x) a večeři (1x) celkem 250,- Kč – prosíme zaplatit předem na 

harcovnický účet 

Přihlášení:  nejpozději do středy 18. 12. 2013 na e-mail harcovnici@harcovnici.cz 
 podmínkou přihlášení je zaplacení ceny ubytování (350,- Kč) a stravování (250,- Kč), 

celkem tedy 600,- Kč na harcovnický účet č. 2300022171/2010 (Fio banka); do zprávy 
pro příjemce prosíme zadejte jméno dítěte / dětí; přijetí částky vám obratem potvrdíme. 

 
 
Všechny informace včetně pozvánky najdete taky na www.harcovnici.cz. 
Pokud cokoliv nebude jasné, nestyďte se ptát – mailem, přímo na webu 
nebo zavolejte na tel. 732 615 669 (Vojta Široký), 605 745 145 (Zuzka 
Pospíšilová) nebo 721 547 319 (Anežka Moravcová). 
 
 

Vaše harcovnické vedení 
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