
Arcibiskupské gymnázium Praha — přípravné kurzy matematiky

Milf kurzisté, vážení rodiče!
Sice ještě nejste na AG úplně doma, ale “jednou nohou“ už trochu ano, a tak vás chceme přizvat

ke zvláštnímu výletu, který se koná v pátek 28/10, po naší pravidelné hodině 25/10.
Vy, kteří na podzimm prázdniny neodjíždíte z Prahy, máte možnost navštívit krásná místa, a to

s těmi, kteří už vědí, jak to na AG chodí. Tak se nejen příjemně provětráte výletem, ale také poznáte
zajímavé lidičky a třeba se i leccos užitečného dovíte. (Akce je otevřená i rodičům!)

Zde je zvací dopisek pro studenty apřátete AG, kteiýje nyní určen i vám (kontakt níže,):

Arcibiskupské gymnázium Praha S přátelé

/[71
L BLANÍK + Citotkovi velikáni

/ 28.10. 2016
Sváteční výlet v den výročí republiky — s obřími stromy před koncem

Milí přátelé čerstvého povětří!

Loňský Blaník se povedl moc pěkně, a tak zkusíme s obměnou tuto akci zopakovat.
Onen slavný vrch je opředen řadou pověstí, ale byl svědkem i skutečných událostí české historie.

Zároveň je jádrem chráněného území s překrásnou přírodou a stojí za to se tam vypravit zejména touto
dobou. Můžeme vnímat všemi smysly vrcholící podzim s jeho barvami i vůněmi, s jeho zvláštní
náladou. Také skalky na vrcholu lákají k lezení a les ke hříčkám — loni jich bylo několik a letos můžeme
zkusit zase jiné.

Nejprve se připojíme ke krátké vzpomínce, kterou každoročně v tento den na Blaníku pořádají
sokolové z Volic. Pak vystoupáme na rozhlednu, poobědváme a obejdeme 2 zajímavá místa nejbližšího
okolí. Poté opustíme Blaník a přejedeme o něco dále k západu. V Ratměřících budeme obdivovat
gigantické sekvojovce, které nechal zasadit v zámeckém parku hrabě Chotek, a výlet ukončíme u
Jankova, kde proběhla jedna z významných bitev třicetileté války.

Z Prahy musíme jet auty (vhodný vlak ani linkový autobus nejede), a proto všechny zájemce
prosím o osobní přihlášení — do ST 26/10 (kontakt viz níže) — rodiny s auty, ale i jednotlivci bez aut (ty
zkusíme rozmístit na volná místa v autech).

Odjezd : 8.40 od metra Budějovická, sraz do 8.35 u zast. BUS v ul.Budějovická, směr z centra

Trasa (zamýšlená) : Louňovice p.Bl., parkoviště nad obcí — Blaník 638 m/m: 11,00 státní hymna,
připomínka výročí republiky, dále oběd, rozhledna — Slepičí skála — Veřejová skála — parkoviště;
celkem do 4 km, cesty, částečně terén; poté společný přejezd auty cca 10 km : Ratměřice —

Jankov (dvě zastávky); dále již samostatně — Volice — Praha

S SEBOU: jídlo+pití na celý den (též klobásky aj.lehké občerstvení na Blaníku v rozhledně);
česká trikolóra nebo vlaječka, jízdné do 100 Kč/os, rozhledna 20 Kč, mapa KCT č.41

Příjezd do Prahy na Budějovickou kolem 18.30, při špatném počasí možná dříve

Tak se dejte zlákat a přidejte se k tomuto poli odovému, svátečnímu výletu!

Přihlášky do 26/10: Z.Lauschmaiin - 776 153 793, 251 811 478 večer, 211.cz(centrum.cz

Na krásnou krajinu, na hymnu v lese a na houf veselých tváří se spolu s vámi těší

za AG Zdeněk Lauschmann23.10. 2016


