POZVÁNKA NA STANOVAČKU
V KMS nadväzujeme na tradíciu seminára SKMS, ktorý každý rok organizoval stanovačku SKMS
(prvá sa uskutočnila v roku 1995) a v lete zorganizujeme už tretiu stanovačku KMS. Na túto stanovačku
ťa srdečne pozývame.

KEDY A KDE?

Oficiálny termín začiatku tohtoročnej stanovačky je pondelok 18. júla. Stretneme sa o 11 40 na
Železničnej stanici v Žiline. Odtiaľ pôjdeme autobusom alebo vlakom do Varína a potom pešo na našu
lúčku. Ak máš záujem ísť na Letný Tábor Trojstenu, tak určite choď a pripojíš sa k nám 20. júla. Má
to aj tú výhodu, že takto pôjdu s tebou aj niektorí vedúci, takže aspoň trafíš. Dĺžka trvania stanovačky
nie je určená presne, v priemere býva tak jeden celý týždeň, ale pri dobrom počasí vydržíme aj dva
týždne. Na stanovačku môžeš prísť kedykoľvek a odísť z nej tiež. Naozaj v tom nie je žiaden problém.
Napríklad príď vo štvrtok a odíď až nasledujúci utorok.

AKO SA TAM DOSTANEŠ?
Nasleduje stručný popis, ako sa na miesto dostaneš, ak nebudeš mať so sebou nikoho, kto tam už
bol. Zo Žiliny sa treba odviesť vlakom alebo autobusom do Varína. Popíšeme cestu z vlakovej zastávky
vo Varíne:
Keď vystúpime z vlaku, prídeme na cestu a pôjdeme po nej vpravo. Asi po 15 minútach chôdze
prídeme do centra dediny. Pokračujeme stále po hlavnej ceste, ktorá sa stočí doľava. Prejdeme okolo
neprehliadnuteľného námestíčka s parkom a potravinami. (Tu stoja aj niektoré autobusy zo Žiliny)
Nakoniec vyjdeme z dediny a dôjdeme na križovatku. (Tu zase stoja iné autobusy zo Žiliny). Skončí sa
hlavná cesta. Prejdeme cez širokú cestu a pokračujeme po užšej ceste ďalej na sever. Stále ideme po
tejto ceste. Asi po pol hodinke prejdeme cez konečnú autobusu (chodí sem raz za deň, takže sa nedá moc
použiť) a po ďalších 10 minútach prejde asfaltka do lesnej cesty. Potom je to ešte 10 minút. S pohľadom
upreným doprava zbadáme našu lúčku (a ak prídete na stanovačku neskôr, zbadáte aj stany).

ČO A KOHO SI SO SEBOU ZOBRAŤ?
Na stanovačke sa o seba musíš starať sám. Si na nej absolútne na vlastnú zodpovednosť. Nie je
za ňu samozrejme žiadny poplatok. Je dobré si zobrať spacák, stan (prípadne sa s niekým dohodnúť o
mieste v stane), jedlo (potraviny sú v dedine cca. 30 minút pešo od lúčky). . . Proste také veci do prírody.
Výborná je sekerka, nôž, zápalky, celta, masť proti hmyzu. Hodiť sa budú plavky, lopta, frisbi, vreckové.
Dobrý nápad je prísť aj s bicyklom (dedina je potom časovo oveľa bližšie). Uváž sám. Varí sa na ohni
(ale v dedine sú reštaurácie), umýva sa v potoku, vécko je v lese (alebo v dedine popri kofole). Prísť
môžeš aj s kamošmi, kamoškami, rodinou, učiteľkou, psom. . .

ČO SA DÁ NA STANOVAČKE ROBIŤ?
Na stanovačke stretneš veľa riešiteľov a vedúcich KMS a so všetkými sa môžeš zaujímavo baviť.
Z lúčky sa dajú podnikať výlety do Malej Fatry (autobus na Terchovú a Vrátnu chodí z Varína každú
chvíľu). Blízko lúčky sa dajú hrať športy ako futbal a frisbi, 60 minút pešo je jazero na kúpanie. Večer ťa
čakajú príjemné posedenia pri ohníku s gitarou a opekaním. Alebo môžeš celý deň len tak ležať v stane.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Ak sa bojíš trafiť na stanovačku sám, skús pred 18. júlom zavolať na číslo 0903 481726 a niekto
ťa príde na dohovorené miesto čakať. Na toto číslo (od 21. júla použi číslo 0908 283846) môžeš tiež
volať ohľadom akýchkoľvek vecí súvisiacich so stanovačkou (napríklad pri nepriaznivom počasí sa môže
začiatok stanovačky o pár dní posunúť). Na lúčke nie je signál, takže priamo tam sa nedovoláš. Avšak
minimálne raz za deň SMSky čítať budeme (v dedine signál je). Info o stanovačke, napríklad ako sa
tam dostať aj s mapkou, je na stránke http://kms.sk/stanovacka.php. Môžeš sa tam tiež dozvedieť, kto
všetko sa na stanovačku chystá a sám cez vyplnenie formulára napísať, že prídeš, aby sa už ostatní na
teba mohli tešiť. Na stránke možo nájsť fotky z minulého roka (ak chceš vedieť, ako to tam vyzerá).
Veľmi sa na teba tešíme
Tvoji vedúci

