Výprava za polární kruh
"Naše nejhorší sny se naplnily. Norové nás předstihli a dosáhli pólu první. To je strašné
zklamání. Konec všem našim snům. Bude to trudný návrat. Je zřejmé, že Norové našli
snadnější cestu. Velký bože! Jak strašné je to místo – a jak hrozné pomyšlení, že za
všechno to plahočení nebudeme odměněni ani vědomím, že jsme tu byli první. Koneckonců
i to, že jsme sem došli, něco znamená. A teď rychle domů! Bude to zoufalý boj. Nevím,
zda v něm zvítězíme."
Robert Falcon Scott

8. – 10. prosince 2006
Chceš se zúčastnit náročné výpravy na jižní točnu? Pokud jo, musíš splnit následující:
1. Pošli ještě dnes SMSku s textem „JDU DO TOHO!“
na 777 340 255 (Mira P.). Hned za to přidej své
celé jméno, adresu, mobilní telefon a e-mail.
Z došlých SMS budeme losovat tři šťastlivce,
kterým kus cesty poveze batohy psí spřežení.
2. Výprava stojí 590 Kč. Tuto částku prosím zaplať
co nejdříve (domluv se na čísle výše). Poslední
možnost zaplatit budeš mít v úterý 5. prosince
2006 od 18.00 do 21.00 na hvězdárně.
3. Pořádně se na výpravu připrav, především si sbal
všechny věci do batohu, který sám uneseš až několik
kilometrů v drsných podmínkách polární oblasti…
4. Buď v pátek 8. prosince v 16.00 na autobusovém
nádraží ve Zlíně (u cedulí s odjezdy). S sebou si
vezmi peníze na dopravu tam i zpět (max. 100 Kč).

Na výpravu si mimo jiné vezmi:
• Teplé oblečení na ven i dovnitř, boty do sněhu, papuče, šálu, čepici, rukavice…
• Spacák, hygienické potřeby, ručník, léky (pokud nějaké užíváš), kartičku pojišťovny…
• Šátek, baterku, doklad na slevu na bus, něco na zub, dobrou náladu…

Ti, co nezmrznou a přežijí, se vrátí v neděli 10. prosince v 16.00 na autobusové nádraží ve Zlíně.
Výpravu pořádá Zlínská astronomická společnost, www.zas.cz

