
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

LES + TROCHU NEBES
1-3/3/2013  Lipiny  (Benešovsko)

   Víkend s tématem 
Motto :
Něco pro tělo, něco pro duši Milí přátelé z AG i odjinud !
                 Aneb       Blíží se konec zimy a s ním je tu tradiční mírně duchovní zájezd pro 
Trochu do t la, trochu p es dušiě ř    rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel.

     Letos zamíříme do hájovny  Lipiny u Radošovic,  kde bude mít naše 
komorní skupina potřebné základní zázemí. Práce bude tentokrát záměrně víc, ale bude to v lese a od majitele 
hájovny dr.J.Koláčného se jistě dozvíme leccos zajímavého – třeba o životě zvířat. Samozřejmě nebude chybět 
večerní rozhovor na nevšední téma ani nedělní kostel, se zbylým časem naložíme bezpochyby co nejpříjemněji. 

Doprava : PÁ 1/3 odj. 17.19 z hl.n. do Benešova a Tomic (dále pěšky cca 2.5 km, v neděli totéž zpět); 
sraz do 17.10 hl.n. u pokladen; návrat: NE 3/3  15.05 hl.n.

Nocleh  :  hájovna Lipiny, vlastní spacák+karimatka, celta na přikrytí (kdo má) 

Vaření  :  PÁ večer a SO ráno+dopol. z vlast. zásob, ostatní včetně NE předoběda společné (kuchyňka k disp., 
ešusy netřeba); jídelníček sestaví a pokrmy připraví přihlášené dámy, pánové případně pomohou 

Program: PÁ nebo SO večer – společný rozhovor  na téma „ … A KDYBY NEBYL? “
SO –  9-13  práce v lese (stahování, ?pálení); spol.oběd; odpol. upřesníme podle počasí a okolností
NE – ráno a dopoledne poklidné, 11h odchod na mši do Tožic (od 11.30), pak už rovnou na vlak 

S     sebou   kromě již zmíněného: dobré boty+přezutí (určitě!), důkladná zimní výbava i s ohledem na práci v lese 
(pracovní rukavice!), malý báglík, doklady+fin.rezerva; mapa KČT 40, hudební nástroj, zpěvník

Cena     : kolem 250 Kč/os (doprava, společné jídlo, nocleh) 

Přihláška + 200Kč  : do ST 27/2 – kabinet 410, případní hosté přihlášky tel.či mail, placení až na místě

Dotazy : prof .Lauschmann – kab. 410, (776 153 793, též 251 811 478 večer; 211.cz@centrum.cz)

  Na zajímavý víkend - snad ještě i se sněhem - se spolu s Vámi těší

   15.2.2013            Zdeněk Lauschmann

PŘIHLÁŠKA  -     LIPINY  1-3/3/2013  
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