Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

Expedice

TROJHORA

1.-2.6. 2019
Pěší toulání kolem nevšedního vrchu v Českém středohoří
Milí přátelé čerstvého povětří,
po nedávné zdařilé cyklopouti z Bratislavy do Velehradu vznikla poptávka ještě po pěší akci
podobně pohodového ladění. A tak je tu nabídka tzv. expedice – tj. výpravy předem nijak
nezajištěné, kde si účastníci musí se vším nějak poradit sami. Zamíříme na Litoměřicko a naším
hlavním cílem bude vrch Trojhora s výraznou vrcholovou skalou (prý jediný skalní štít v ČR).
I v okolí mají být různé zajímavosti, někam se jistě podíváme, cestou může být hříčka pro
zájemce. Celý ten víkend je nabídkou – provětrat hlavu a načerpat síly do rušného závěru června.
Odjezd
Návrat
Nocleh
Trasa

: so 8.51 vlakem z hl.n. přes Lovosice do Ploskovic; sraz do 8.40 u pokladen
: neděle 2.6. 17.10 hl.n. ( možná už 15.10 - podle počasí)
: stany, přístřešky; jídlo : vlastní zásoby; vaření : oheň, vařiče
: SO 1/6 – Ploskovice – pod Trojhorou (průzkum, utáboření, oběd), odpol. okruh
nalehko – nejspíš: Panna – Kalich ; dopol. cca 6 km, odpol. podobně
NE 2/6 – návrat k vlaku trochu jinou cestou (cca 7 km)
Cena
: kolem 150 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.11)
Různé : * proč expedice? - nic nevíme: kudy půjdeme, kde budeme tábořit, co najdeme...
* budeme v Českém středohoří, kolem 400 m n.m. – může být i chladno, zvláště v noci
* na své by si mohli přijít „krajináři“ – daleké výhledy by měly být časté
* večer u ohně – vaření, povídání, písničky s kytarou, ?hvězdy, čtení na dobrou noc
* poblíž Trojhory rybník – ?koupání
* s obchody nelze počítat
* pitná voda – bude možná vzácná, láhve nutné (aspoň 2x 1,5 litru)
Výprava je otevřená všem zájemcům – můžete pozvat i přátele a známé!
Přihlášky + záloha 100 Kč : do PÁ 17/5 (kab. 410), hosté přihl. telef. či mail, plac. na srazu
Dotazy : Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793
15.5. 2019

Na příjemný víkend pod modrou oblohou
se spolu s vámi těší

Zdeněk Lauschmann

