
Pobytovka Nivy 9. 3. – 16. 3. 2013 
26. a 41. PH Royal Rangers pořádají i letos tradiční zimní akci o jarních prázdninách s názvem 
NIVY 2013. Podle předpovědi počasí by se mohlo konat i o akci jarní ☺ 
KDE? Na chatě jménem Nivy, kousek od Vsetína. Chata je komfortně vybavena matracemi, 

sprchami, krbem, kuchyní, fotbálkem a pingpongárnou. Takže by nás neměla trápit ani tvrdá podlaha, ani špína, ani zima, 
ani hlad a už vůbec ne nuda. Všichni jste srdečně zváni! 
ODJEZD: V sobotu 9. 3. z hlavního nádraží v Olomouci v 11:49 (sraz o 19 minut dřív, tj. v 11:30!!!). 
NÁVRAT do Olomouce příští sobotu v 16:11. 
CO TAM? Dopoledne povídání ve skupinkách a pak program venku, odpoledne etapová hra v okolí. V budově je ping-
pong, fotbálek a spousta stolních her. Večer se vždycky scházíme u krbu ke společným hrám, zpěvu a čtení na 
pokračování.  
Konkrétní venkovní program záleží na počasí – když vydrží sníh, tak sáňkování, hry na sněhu, stavba iglů, koulovačky a 
pro zájemce i výlety na běžkách po okolí. Pokud ne, tak výlety pěšky a hry. A pokud se oteplí hodně, tak opalování ☺. To 
všechno jsme už na Nivách zažili.  
JÍDLO? První jídlo bude sobotní večeře, poslední sobotní studený oběd a balíček na cestu.  
CENA 1100 Kč (ubytování, jídlo+doprava z OL) splatných nejpozději po příjezdu. Stornopoplatek 100 Kč. 
VYBAVENÍ si alespoň občas ponesete na vlastních zádech, tak si ho zabalte nejlépe do jednoho batohu, ne do pěti 
igelitek. Spacák si můžete vzít do ruky, ale nenechte ho pak ve vlaku. Určitě byste ale měli mít: 
• účastnický poplatek, průkazku zdravotní pojišťovny a léky (berete-li nějaké), 10-14letí průkazku s fotkou, 
• jídlo a pití na cestu tam, ale žádné další (ať se vám nezkazí a není vám špatně), 
• dostatek oblečení a bot – ať nemusíte odpoledne zůstat doma, protože budete mít všechno mokré už z rána, 
• oblečení a přezůvky do budovy, hygienické potřeby, oblečení na spaní, spacák (karimatka není potřeba), 
• běžné vybavení na akce (tužka, pastelky, sešit RR, uzlovačka, nůž, KPZ), Bibli (máte-li), boby (při sněhu). 
• NEBERTE SI zvířata, střelné zbraně, petardy, hi-fi věže, videopřehrávače, telefony, šperky, … 
PROSÍM RODIČE o přihlášení dětí do neděle 3. března. Kapacita objektu je maximálně 40 míst. Kdo se dřív přihlásí, 
ten jede! 

Robert Myška,  
velitel 26. přední hlídky Royal Rangers,tel. 776 733 381 
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