
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

 ČERTOVA  HRBATINA 
12-14/3/2010

   Víkend pro starší na Táborsku
Motto :
Něco pro tělo, něco pro duši                Milí přátelé z AG i odjinud !
                 Aneb       Je tu opět únor a s ním tradiční lyžařsko-duchovní zájezd pro 
Trochu do t la, trochu p es dušiě ř    rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel.

     Tentokrát  zamíříme do známého dvojměstí  Sedlec-Prčice,   kde na 
evangelické  faře  bude  mít  naše  komorní  skupina  potřebné  základní  zázemí.  Jako  obvykle  tam  něco 
odpracujeme, nebude chybět večerní rozhovor a blízká tzv. Čertova hrbatina s nejvyšší Javorovou skálou 723m 
nás v sobotu zřejmě zláká k pěšímu či běžkařskému výletu. 

Podle místa konání a dalších okolností jsou tyto podniky někdy spíše sportovnější, jindy více domácké. 
Zatím vždycky však byly podnětné – především účastí zajímavých lidiček, se kterými je o čem si povídat, ale i 
různými zážitky – z práce, výletu i večerů. 

Doprava :  PÁ 12/3  odj. 17.20 z hl.n. do Heřmaniček, (dále bus); sraz  17,10 u vlaku (Os do Benešova);  
návrat: NE 14/3  16.36 hl.n. (lze i dříve)

Nocleh  :  fara v Prčici, vlastní spacák+karimatka, celta na přikrytí (kdo má) – v jedné místnosti je chladněji

Vaření  :  PÁ večer + SO přes den z vlastních zásob, ostatní včetně NE oběda společné (kuchyňka k dispozici, 
ešusy netřeba; jídelníček sestaví a pokrmy připraví přítomné dámy, pánové případně pomohou )

Program: PÁ –  1.část práce (úklid v budově) pracovní oděv+rukavice vhodné; večer otevřený
    SO –  2.část práce+výlet; pořadí a náplň upřesníme podle počasí a sněhu

   –  večer společný rozhovor s úvodem ses. farářky Pavly Jandečkové o duchovní péči v nemocnici
    NE –  ráno bohoslužby, pak krátce po místních zajímavostech, oběd a odchod na vlak (6 km pěšky!)

S     sebou   kromě  již  zmíněného:  dobré  boty+přezutí,  důkladná  zimní  výbava,  malý  báglík,  lyže  běžky  (dle 
situace),  doklady  (mj.  kartička  zdravotní  pojišťovny),  peněžní  rezerva;  k úvaze:  mapa  KČT 41, 
hudební nástroj, zpěvník

Cena     : kolem 400 Kč/os (doprava, společné jídlo, nocleh) 

Přihláška + 300Kč  : do ST 10/3 – kabinet 410, případní hosté přihlášky tel. či mail, placení v pátek na srazu

Dotazy : prof .Lauschmann – kab. 410, (776 153 793, též 251 811 478 večer; 211.cz@centrum.cz)

  Na zajímavý víkend – snad ještě i se sněhem - se spolu s Vámi těší

   7.2.2010            Zdeněk Lauschmann

PŘIHLÁŠKA  do    PRČICE  12-14/3/2010  
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