
      Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

  Maratónská Čtyřiadvacítka 
 3. října 2020

       Milí přátelé čerstvého povětří,

18. ročník  tradiční výpravy od půlnoci do půlnoci se zoufale brání před hrozícím zrušením.
Výjimečná situace však žádá výjimečná řešení, a proto se jede již tuto sobotu 3.10. - později by
to už nebylo možné vůbec. Velká omluva všem, kteří se těšili na 24/10, ale teď prostě nemohou!
Možná se situace ještě během podzimu zlepší, ale není vyloučeno, že pro větší skupinu je tato
výprava na delší dobu poslední akcí, tak si ji zkusme užít - jistě v rámci hygienických pravidel. 

Letos nás čeká proti loňsku více kilometrů, takže kratší zastávky a svižnější chůze, ale
krajinou spíše mírnou, bez kopců vyloženě třeskutých. Podle předpovědi má být docela pěkně a
navíc bude dva dny po úplňku, takže v noci by nás kromě hvězd a Marsu mohl provázet i Měsíc.

DOPRAVA : 
Tvrdý odjezd – SO 3/10 vlak 0.30 z     hl.n.   (přes Kačerov, Bráník) do Zbraslavi a Bojova (1.12), 

sraz  0.15  (6a 0.09 ☺) u pokladen (hl.n.), leg.MHD+rouška   s     sebou!   (i do vlaku)
Měkčí odjezd – SO 3/10 bus 314 v 8.45 ze Smích.nádr. (metro B) do Malé Lečice (9.40), 

sraz do 8.30 na zastávce (bývá fronta!), leg.MHD s sebou (i na zpáteční vlak)
Návraty – měkčí: bus 321 v 18.20 ze Stříbrné Lhoty - Smích.nádr. 19.02 

       tvrdý návrat: vlak ze Všenor 23.11 (23.41) - Smíchov 23.33, hl.n. 23.42 (0.03, 0.12)
Jízdné s leg.MHD dle trasy celkem - studenti do 60 Kč, dospělí více 

TRASA :   Bojov – Malá Lečice  (odpočinek nad ránem, 9.40 připojení deňáků) – k Dobříši –
Králova stolice 413 m/m (altán, oběd  /s ohněm se počítá/) – Chouzavá – Stříbrná Lhota u
Mníšku p.Brdy (odpojení deňáků) – kolem Černolic (večerní zastávka s ohněm, odpočinek) –
Všenory, vlak; celkem letos 42 km (11+21+10),  deňáci  asi 21 km – opravdu je to zároveň
maratón/půlmaratón (jarní Kocábský byl zrušen), ale za celý den se to ujít dá docela dobře 

 Troufněte si aspoň na jednu noční část – bývá to nevšední 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 spánek nutný vlastní spacák+karimatka (+celta); doporuč. náhr. ponožky
(+rukavice,  čepice);  mapa  KČT  č.38;  leg.MHD+ISIC,  penízky  (viz  výše  +  rezerva);  jídlo
všechno (mj.něco k opečení), pití na noc+ráno, ešus+malý vařič dobrý na ráno i večer (čaj aj.)

DOTAZY  :  776 153 793 (také během akce), 211.cz@centrum.cz (Z.Lauschmann)

Účastnický příspěvek 20 Kč/os+  přihláška   do PÁ 2/10 – kab. 410, hosté mail či telefon

Na raně podzimní krotkou divočinku  se spolu s vámi těší       

1.10. 2020 Zdeněk Lauschmann

Přihláška  na    Maratónskou    ČTYŘIADVACÍTKU    3.10. 2020  

Jméno a třída :                                Telefon:

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