
     Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

    ČTYŘIADVACÍTKA
  Ondřejovská

      Sobota  26.9. 2015  
   Celodenní  výprava s kiložrouty, čarověníkem a planetami

Milí přátelé čerstvého povětří,
... podzim se hlásí chladem jasných rán ..., 

ale to nás neodradí. Naopak – je tu další ročník tradiční výpravy od půlnoci do půlnoci, letos snad i s krásným
Měsícem – 2 dny před úplňkem. Zamíříme do malebných kopečků od Říčan k Sázavě,  cestou uvidíme pár
zajímavostí, sehrajeme nějaké hříčky a trochu načichneme kouřem z ohýnků. 

Napřed budeme vnímat zvuky i vůně nočního lesa, od Klokočné zkusíme vyhlížet neobvyklou skupinu
planet nad východním obzorem a pak ulehneme k zaslouženému odpočinku. Přes den přijdou další zážitky v širší
sestavě a ti nejvytrvalejší užijí pak i druhé noční putování zakončené v posledním předpůlnočním vlaku domů. 

DOPRAVA : Tvrdý odjezd – SO 26/9  0.17 z hl.n. (přes Vršovice, Strašnice, ...) do Říčan (0.43), 
sraz  0.00  u pokladen na hl.n., OPEN Card - s     sebou! 

Měkčí odjezd – 8.37 z hl.n. do Mnichovic (9.15),  sraz  do 8.20 u pokladen, OPEN Card - s sebou!
Odpolední návrat – 16.33 BUS Praha – Háje (metro C) nebo vlak 17.26 hl.n.
Večerní návrat – 20.33 BUS Praha-Háje nebo 20.26 vlak hl.n.
Tvrdý návrat –  23.56 hl.n. vlakem od Senohrab (opět přes Hostivař, Strašnice, Vršovice)
Jízdné s OPEN Card dle trasy a počtu osob celkem kolem 60 Kč (tvrďáci méně :-) ) 

TRASA  :  Říčany  –  údolím  Rokytky  –  Vojkov  –  Klokočná  (vrch  499  m/m,  památná  hrušeň)  –  les  nad
Mnichovicemi (odpočinek nad ránem, kolem 9.45 připojení deňáků) –  Myšlín (Žižkův dub) – Třemblat
(cestou hříčka Dej sem ten ananas!, oběd /s ohněm se počítá/) – Ondřejov-hvězdárna (1.odpojení deňáků)
– vrch Pecný 546 m/m (čarověník) (– ?Kostelní Střimelice /2 vyhlídky/) – Ondřejov-obec – žst Senohraby
(cestou 2.odpojení deňáků, večerní odpočinek s ohněm); celkem jen cca 30km (13+10+7) – za celý den a
s odpočinky se to opravdu zvládne  

Troufněte si aspoň na jednu noční část – bývá to zvláštní a krásné!  

VÝBAVA:   přecejen  je  třeba  počítat  s dost  kilometry  i  v  terénu  (mj.dobré  boty+náplasti),  zčásti  za  tmy
(spolehlivá baterka+náhr.baterie), možná v chladu a v dešti (pláštěnka či pončo povinné!); pro ranní odpočinek
nutný vlastní spacák a karimatka; náhradní ponožky  doporučeny; mapy KČT č.37 a 40;  OPEN Card (bus i
vlak), 60Kč + rezerva; jídlo + pití všechno s sebou (mj.něco k opečení), ešus+malý vařič dobrý na ráno i večer

DOTAZY  : 251811478 večer, 776153793 (také během akce), 211.cz@centrum.cz

Účastnický příspěvek  20 Kč/os    spolu s     přihláškou  do  ČT 24/9  v  kab.410, hosté až na srazu

Na krotkou divočinku koncem babího léta se spolu s vámi těší       

20.9. 2015 Zdeněk Lauschmann

Přihláška  na    Ondřejovskou    ČTYŘIADVACÍTKU  26.9. 2015

Jméno a třída :                                Telefon:

Trasa (označ ): 0-24h      10-24h       10-18h        Podpis rodičů (prima-tercie) :
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