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Vydal Zdeněk Lauschmann [1], Pátek, 27. Květen 2016 - 6:31
Téma: Občasná nástěnka [2]
Milí přátelé čerstvého povětří,
loňská výprava do zaniklého Bažantova zahájila tradici předprázdninových „expedic“. Jsou to
výjezdy do méně známých končin, s hledáním stop dávných dějů; přespává se v lese, vaří se
na ohni. Je čas i na koupání a odpočinek před rušným závěrem školního roku.
Letos zamíříme k jihu – v okolí Záhrobí u Bělčic je řada viditelných památek na keltské
osídlení. Zkusíme najít aspoň něco – ty stopy v terénu jsou starší než 2000 let!
Odjezd: so 7. 42 vlakem z hl. n. do Březnice a Závišína (9. 43); sraz do 7. 30 u pokladen (hl.
nádr.)
Návrat: neděle 5. 6. 16. 11 hl. n.
Nocleh: stany, přístřešky; jídlo: vlastní zásoby; vaření: oheň, vařiče
Trasa (zamýšlená): SO 4/6 – Závišín – Soudný les (utáboření,? koupání, oběd), odpol. okruh
nalehko – sejpy kolem Závišínského potoka – Hliniční vrch 536 m/m (menhiry Mužík
a Mužíček + slovanské mohyly); dopol. kolem 2 km, odpol. do 8 km
NE 5/6 – Újezdec: sv. Voršila – Záhrobí: keltské valy, smírčí kříž – žst Bělčice (9 km)
Cena: kolem 200 Kč (doprava, společné výdaje)
S sebou: čekají nás 2 dny lesního živobytí – myslete na tmu, zimu, déšť, hlad a žízeň (mj.
dobré boty, baterka, pláštěnka, doklady+peníze,? koupací výbava, mapa KČT č. 35)
Různé:
proč expedice? – nic nevíme: kudy půjdeme, kde budeme tábořit, co najdeme…
připravme se na nálezy snad zajímavé, ale asi neohromující (aby někdo nečekal příliš)
večer u ohně – vaření, povídání, písničky s kytarou,? hvězdy, čtení na dobrou noc
cestou rybníky (v neděli více) – možné koupání, naopak obchody nejspíš žádné
voda – jistěže si pitnou vodu opatříme, ale láhve nutné (aspoň 2x 1,5 litru)

Výprava je otevřená všem zájemcům – můžete pozvat i přátele a známé!
Přihlášky + záloha 100 Kč: do ST 1/6 (kab. 410), hosté přihl. telef. či mail, placení na srazu
Dotazy: Z. Lauschmann – 211. cz@centrum. cz [3], 776 153 793
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Na nevšední víkend pod modrou oblohou
26. 5. 2016 se spolu s vámi těší Zdeněk Lauschmann

A chystají se prázdninové podniky:
30/7-7/8 pěší POLSKO – Bieszczady (předběžné přihlášky již spěchají)
13-19/8 cyklo ČESKÝ LES – doma i za humny
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expedice_keltske_zahrobi_4.-5.6.2016.pdf [4]
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