
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

 Expedice  BAŽANTOV
6.-7.6. 2015  

     Pěší toulání s pátráním po zaniklých obcích na Tachovsku

Milí přátelé čerstvého povětří,
poslední předprázdninová akce nás zavede do západočeského pohraničí. Krajina je to drsná a
zádumčivá, obydlená málo nebo vůbec. Ještě před 70 lety tam však byly stovky vesnic a osad,
jejichž pozůstatky lze nalézt dodnes. Jednou z takových obcí je Bažantov – i když  téměř zmizel
ze světa, my ho jistě najdeme podle majestátní lípy, která mu vévodí už 300 let.

Během  víkendu  budeme  hledat  i  další  historické  stopy  v  okolí,  ale  také  si  v  klidu
oddechneme a načerpáme síly do rušného závěru školního roku.
 
Odjezd : so 7.00 Zličín (metro B) - bus do Plzně a Lesné u Tachova; sraz do 6.50 na zastávce
Návrat : neděle 7.6. 19.00 Zličín (bus od Plzně)
Nocleh : stany, přístřešky; jídlo : vlastní zásoby;  vaření : oheň, vařiče 
Trasa : SO 6/6 – Lesná – býv. Bažantov (průzkum, utáboření, oběd), odpol. okruh nalehko – 

sv.Anna – žid. hřbitov – býv. Pořejov – Bažantov; dopol. 4 km, odpol. do 8 km
 NE 7/6  – býv. Kulm (kaple, rybníky) – býv. Schönwaldská huť – Lesná, bus (10 km)

Cena : kolem 250 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.28) 

Různé : * proč expedice? - nic nevíme: kudy půjdeme, kde budeme tábořit, co najdeme...
* budeme v Českém lese, kolem 700 m n.m. – může být i chladno, zvláště v noci
* připravme se na nálezy skličující – ruina kostela, zbytky zdí domů zarostlé křovím, ...
* Bažantov – od 14.století, Bažantovská lípa – přes 30 m vysoká
* večer u ohně – vaření, povídání, písničky s kytarou, ?hvězdy, čtení na dobrou noc
* cestou několik rybníků – možné koupání, naopak obchody žádné
* voda – bude asi i na místě (Brtný potok), ale láhve nutné (aspoň 2x 1,5 litru)

Výprava je otevřená všem zájemcům – můžete pozvat i přátele a známé!

Přihlášky + záloha 100 Kč : do ČT 4/6 (kab. 410), hosté přihl. telef. či mail, placení na srazu
 Dotazy : Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793

Na nevšední víkend pod modrou oblohou
27.5. 2015 se spolu s vámi těší Zdeněk Lauschmann

A chystají se prázdninové podniky :

1-10/8  pěší  SLOVENSKO – Pieniny, Spišská Magura 
16-21/8 cyklo MORAVA – Drahanská vrchovina a (širší) okolí

mailto:211.cz@centrum.cz

