
Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

                       Pět věží nad Kejnou     
11. 2. 2017 

Po stopách dávného VÝLETU  S TOMBOLOU 

Milí přátelé svěžího povětří, 
Malý zimní výlet s tombolou se na AG poprvé konal 

 ve stejném školním roce jako první Vyzvědači (1997-1998), povedl se znamenitě a založil tradici.
   Letošní ročník připomene trasu z roku 2009: povede z Řevnic údolím potoka Kejná k místu, kde v zimě bývá
ledopád.  Pak zkusíme projít  roklí až k závěru,  odkud vedou vzhůru  žebříky.  Dál už půjdeme lesem na hřeben
a zastavíme se u ohně – k obědu, k tombole a ke hlavní hře  PĚT VĚŽÍ.  Terénní návrat k vlaku už půjde skoro
samospádem, zvlášť když se nám poštěstí a vydrží ještě i sníh.  

Sraz        :  SO  11.2. do 9,35 hl.n. u pokladen, nebo Smíchov do 9,45 u pokladen (Smíchov nahlásit předem)
Odjezd   :  9,47 z hl.n. (9,55 ze Smíchova) do Řevnic (10,20) ;  návrat  16,58 Smíchov - 17,06 hl.n. 
Trasa      :  Řevnice – rokle Kejné – brdský hřeben – Řevnice jinudy (celkem asi 8 km)
Program :  při sněhu ježdění v terénu, různé hříčky, polední oheň (!něco na opečení), tombola (viz níže)
S     sebou :  důkladná zimní výbava (hlavně dobré boty, při sněhu dvoje rukavice!), leg.MHD + cca 50 Kč na vlak,

při sněhu jezdidla – pekáče, kluzáky apod., mapa Okolí Prahy  (KČT č.38), 

Do tomboly  sladkost nebo drobný okrasný či užitkový předmět, každý vyhraje aspoň jednu věc! 
Letošní mimořádnou prémii získá NEJPŘÍRODNĚJŠÍ  DÁREK do tomboly .
Přihláška = Tombolový lístek (10 Kč/os) – bez něho nelze jet – do ČT 9/2  v      kab. 410 .
Dotazy   : prof.Lauschmann, kab.410, tel. 776 153 793, 211.cz@centrum.cz

22. 1. 2017 Na hezkou výpravu se spolu s Vámi těší Zdeněk Lauschmann
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