Majówka 2011: Czechosłowacja rok 1991
Jak co roku Studio Turystyki Nieodpowiedzialnej niechętnie organizuje objazd ziem naszych południowych sąsiadów, połączony z
jedzeniem, piciem, śpiewem i terapeutycznym brakiem snu. Podróż rozpoczynamy na tym, co zostało z Dworca Wschodniego,
legendarnym pociągiem „Chopin”, zwanym również IC „Peruka” (od ksywy grasującego w nim megazłodzieja kolejowego, z którym
policja bezskutecznie walczy od przeszło 20 lat) lub też „Hồ Chí Minh Express” (zważywszy, że 99% obcokrajowców podróżujących
tym pociągiem stanowią Wietnamczycy, nasi bracia barowi).
Do pociągu ubieramy się wyłącznie w dresy a la wczesne lata 90. Im więcej kolorów, tym lepiej (ilustracja nr 1). Plecaki pakujemy
(ukrywamy) na czas podróży do tzw. toreb bazarowych, zwanych potocznie także „ruskimi torbami” o pojemności 100-150 litrów
(ilustracja nr 2). Jedna torba może pomieścić dwa średniej wielkości plecaki. Panowie dodatkowo pod dres ubierają łańcuchy na szyję
(ilustracja nr 3). Wskazane jest posiadanie kultowych klapków marki Kubota (ilustracja nr 6) obowiązkowo ubieranych na grubą białą
skarpetę frote. Na czas podróży używamy tanich wód toaletowych (ilustracja nr 4). Chodzi o to, żeby grupa wyjazdowa ujednoliciła
się na czas podróży wizualnie i zapachowo, a także by wzbudzała mieszane uczucia wśród podróżnych. Należy zabrać ze sobą w miarę
możliwości korony czechosłowackie, książeczki walutowe, przedwojenne dokumenty swoich rodziców, mapy sprzed 1989 roku itp.
Tradycyjnie organizujemy konkurs na najbardziej PRL-owską czapeczkę z daszkiem (ilustracja nr 5). W trakcie wycieczki zwiedzać
będziemy osiem czeskich, morawskich i śląskich miast, w tym dwa największe: Pragę i Brno.
Idea wyjazdu jest taka, że jest rok 1991, a my wybieramy się do Czechosłowacji (nie używać nazwy Czechy !!!) z wizytą do jakiegoś
lokalnego klubu sportowego.
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Dzień 0
20:40
Wyjazd międzynarodowym pociągiem złodziejskim „Chopin” w warunkach urągającym ludzkiej godności.
Standardowa porcja krajowego chamstwa na początku lub w trakcie podróży gwarantowana (ze strony współpasażerów).
Dzień 1
01:04
07:48
18:17
18:59

Przekroczenie granicy państwowej w Zebrzydowicach
Praga – stolica Czechosłowacji, indywidualne zwiedzanie miasta, bagaże zostają na dworcu w metalowych skrzyniach
Wyjazd pociągiem IC Hutnik w kierunku Ostrawy
Kolin, miasto robotnicze, nocleg w opuszczonym domu na obrzeżach miasta wraz z miejscowym tzw. elementem

Dzień 2
08:00
10:48
10:57
15:20
18:23

Śniadanie
Wyjazd rychlikiem
Kutna Hora, zwiedzanie
Wyjazd pociągiem z przesiadką w Havličkuv Brod
Třebíč, nocleg

Dzień 3
08:00
09:23
10:37
17:18
18:33

Śniadanie
Wyjazd pociągiem do Brna
Brno, zwiedzanie miasta lub okolic
Wyjazd pociągiem
Przyjazd do Prostějova, nocleg

Dzień 4
07:00
08:35
10:27
14:32
15:36
22:46
23:16

Śniadanie
Wyjazd pociągiem do Ołomuńca, przesiadka
Przyjazd do Bruntala, zwiedzanie
Wyjazd pociągiem do Opavy
Przyjazd do Opavy, zwiedzanie
Wyjazd do Ostrawy
Przyjazd do Ostrawy

Dzień 5
00:04
Wyjazd do Warszawy
07:00
Przyjazd do Warszawy

Koszt wycieczki: 365 PLN (dla studentów, dla niestudentów 40 PLN drożej). W cenie wszystkie przejazdy w tłoku na korytarzu bez
dostępu do ubikacji, liczne upokorzenia, trzy noclegi w zimnych i wilgotnych pomieszczeniach (mycie się ze wspólnej miednicy), trzy
śniadania (czerstwe pieczywo, stare parówki, maślanka, kawa z automatu) oraz obiad (lub coś w tym stylu) ostatniego dnia. Opieka
duszpasterska.
Niech wpłaci na jedno z poniższych rachunków (koniecznie z dopiskiem „na Majówkę”):
mBank: 86 1140 2004 0000 3202 3582 7639
Inteligo: 50 1020 5558 1111 1629 1490 0007
Rejestracja: radoslaw.zenderowski@gmail.com, +48 600.431.170
Niech poda w mailu następujące dane:
imię i nazwisko
kierunek i rok studiów (absolwenci wpisują kolejny rok po studiach, np. 6, 7 itd.)
data urodzenia (przynajmniej w przybliżeniu)
adres zameldowania
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu
telefon
e-mail
czy był(a) karany(a)?

