VELKÁ VODA 2006
Ahoj, čas utíká a my se musíme rozhodnout, jak proběhne letošní voda. Jak vyplynulo z posledního
pražského srazu máme pár nejasností, které se týkají víceméně jídla, pohodlí a peněz. Rozhodnul jsem
se, že vám nechám odpovědět na pět jednoduchých otázek a podle toho, co se mi vrátí, se pak společně
můžeme zařídit.
Kdo jste na srazu nebyl, chcete jet a jste mimo, prohládněte si na planktonském webu novinky, adresa
je http://www.plankton.tk/ Určitě koukněte na http://www.plankton.tk/voda.php A hlavně řekněte
svůj názor.
Kdybyste přece jen někdo na net nemohl, tak velmi stručně – po lonském létu nebylo jasné, co udělat s
vodou, skoro všichni jsou už přece jen dospělí. Řešení je jet na vodu jako parta vodáků s tím, že každý
ponese zodpovědnost sám za sebe. Co se týká těch několika lidí, co ještě nejsou plnoletí, musíme se
domluvit osobně. Protože mě osobně se ale některé věci z táborů docela zamlouvají (třeba jako
společné vaření;-), chci se zeptat taky vás, co si o tom myslíte.
Taky chci znova zdůraznit, že to jestli budete mít na čem jet záleží na vás. Zeptejte se kamarádů,
strýčků a tetiček, jestli nemají lod! Na tábor každý rok sháněli lodě po známých Ivan s Mílou, letos to
nikdo z nich dělat nebude. Nakonec stav našich lodí znáte sami.
Pokud budete mít libovolný dotaz ozvěte se, emailem, icq, na planktonském webu v diskuzi nebo na
mobil někomu jinému než mě (ted nejsem v Čechách).

PĚT JEDNODUCHÝCH OTÁZEK
1. Chci jet na vodu?
Tak tahle je jednoduchá, ne? Ale uvědomte si, že pokud chcete jet, znamená to, že pro to taky
něco uděláte.
2. Jsem pro společné krmení?
Máme několik možností, jak vyřešit vaření. Budeme vařit dohromady nebo si každý bude vařit
sám.
3. Společné bydlení?
Jde o víceméně tu samou otázku jako s jídlem. Platit si za stany každý sám nebo dohromady?
4. Visím na autu, které mi bude vozit věci?
Jak vyplynulo ze srazu, je tohle taky jedna z otázek. Vzhledem k tomu, že není jisté jak velké
auto s sebou budeme mít, je potřeba abychom byli ochotní vozit si třeba i všechny věci nebo
aspon podstatnou část v lodi. Možná to nakonec bude jinak, ale nemůžu to zaručit.
5. Jsem pro termín pá 28.7 – ne 6.8. nebo minimalističtěší ne 30.7 – so 5.8?
Otázka je kolik času chceme na vodě strávit, co už je moc a co je málo. O tomhle jsme zatím
moc nemluvili. Je asi pravda, že někdo by se dva týdny jen tak na vodě nudil, někomu by to
nevadilo, někomu jo. Pokud se jede každý den, stačí na libovolnou českou řeku zhruba pět dní,
což odpovídá zhruba tomu v neděli vyrazit z Prahy a další sobotu se vrátit. Mě to ale přijde
škoda (třeba za dopravu totiž zaplatíme to samé, i když pojedem na krátko). Takže navrhuju
termín delší o oba víkendy – vyrazit v pátek a vrátit se další neděli. Napište, co by se vám zdálo
lepší.

NA KOLIK NÁS TO PŘIBLIŽNĚ VYJDE
•
•
•
•
•
•
•

jidlo: 80 / den
bydlení: 30 / den
doprava lidí: 350 / osobu
doprava lodí: 5000
auto: záleží jak moc budeme jezdit autem, v případě, že by auto nevozilo věci a teda nependlovalo,
tak cca 1500
pojištění: méně než 10/den
materiál: dohromady cca 2000

U položek, které jsou dohromady dost dobře nejde říct na kolik nás to vyjde každého jednoho, zkrátka
záleží na tom, kolik nás pojede. Podobný problém je s vařením, když nás bude vařit dohromady víc než
15 bude to vycházet dobře, když méně tak s tím možná budou problémy. Naopak u dopravy třeba zas
moc nezáleží na jak dlouho se pojede.
Verze od pátku do neděle:
80 x 9 + 30 x 9 + 350 + lodě + auto + 10 x 9 + materiál
720 + 270 + 350 + lodě + auto + 90 + materiál
1430 + lodě + auto + materiál
takže při 20 lidech: 1430 + 450 = 1880
a při 15 lidech: 1430 + 570 = 2000
Verze od neděle do soboty:
80 x 3 + 30 x 3 + 10 x 3 = 360
takže při 20 lidech: 1520
a při 15 lidech: 1640
Ještě jednou chci zdůraznit, že tyhle čísla jsou opravdu hodně přibližná. Za prvé proto, že nevíme kolik
nás bude, za druhé proto, že jsme na vodě takhle spolu jěště nebyli a za třetí, co se týka auta opravdu
nevime, jak to nakonec dopadne. Rozepsal jsem to po jednotlivých položkách proto, abyste si mohli
udělat vlastní názor.

ODPOVĚDI
Ozvěte se a pokud víte o někom, kdo nemá přístup k netu a asi chce jet, tak neváhejte, tohle vytiskněte
a dotyčnému doneste. Co se týká odpovědí, napište je bud do diskuze nebo pošlete mailem nebo poštou
na:
http://www.plankton.tk/diskuze.php
tomash <tecka> kazmar <zavinac> seznam <tecka> cz
Tomáš Kazmar, Krakovská 19, Praha 1, 110 00
Odpovězte, prosím vás co nejdřív! Už je opravdu nejvyšší čas!
A v létě na vodě AAAAHOOOOOJ:-)
Tomash

