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ČTYŘIADVACÍTKA Chrustenická
Sobota 22.10. 2016: Celodenní výprava s nočním vodopád(k)em a s denním železnodolem
Milí přátelé čerstvého povětří, podzim se hlásí chladem jasných rán, ale to nás neodradí,
naopak – je tu 14. ročník výpravy od půlnoci do půlnoci. Tradiční čtyřiadvacetihodinový výlet si
postupem let získal značnou oblibu, přestože má stále stejný rámec: kolem půlnoci vyrážíme,
nad ránem zdřímneme, pak pojíme a popojdeme, večer zas někde chvilku odpočineme a s
půlnocí se vrátíme do Prahy. Na první pohled trochu divoké, ale zvládají to i primáni. A pro
jistotu jsou vždy vypsány také mírnější varianty – tzn. připojit se lze až ráno a návrat je možný
již v podvečer – prostě podle chuti, počasí a okolností.
I letos na Berounsku budeme napřed vnímat zvuky i vůně nočního lesa, na pláních kolem
Boubové zkusíme vyhlížet hvězdy a na loděnickém nádražíčku ulehneme k zaslouženému
odpočinku. Přes den přijdou další zážitky v širší sestavě – pod zemí, na zemi i nad zemí. Ti
nejvytrvalejší užijí pak i druhé noční putování zakončené v posledním předpůlnočním vlaku
domů.
DOPRAVA: Tvrdý odjezd – SO 22/10 0.17 z hl.n. (přes Smíchov) do Srbska (1.02), sraz 0.00
u pokladen na hl.n., OPEN Card s sebou!
Měkčí odjezd – 9.11 ze Smíchova do Loděnice (9.46), sraz do 8.55 u pokladen, OPEN Card
s sebou!
Večerní návrat – 19.06 hl.n. (vlakem z Hýskova 17.47 přes Beroun, na Smíchově 18.58)
Tvrdý návrat – 23.36 hl.n. (Smíchov 23.28) vlakem z Berouna
Jízdné s OPEN Card dle trasy a počtu osob celkem kolem 80 Kč (tvrďáci méně:-)
TRASA: Srbsko – Bubovické vodopády (+jeskyňka) – Boubová – Loděnice žst (odpočinek
nad ránem, kolem 9.45 připojení deňáků) – Chrustenická šachta (prohlídka býv.
železnorudného dolu – 80 Kč/os) – Havlova rokle – rozhledna Lhotka u Berouna (10 Kč/os),
mezitím oběd /s ohněm se počítá/, cestou hříčka UPRCHLÍ TYGŘI – Železná (nejstarší jeřáb
břek v ČR) – Hýskov (odpojení deňáků) – Zdejcina (Růžičkova lípa) – Děd 492 m/m (historická
rozhledna, večerní odpočinek s ohněm) – Beroun žst; celkem jen cca 35km (10+15+10) – za
celý den a s odpočinky se to opravdu zvládne
Troufněte si aspoň na jednu noční část – bývá to neobvyklé a krásné!
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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 odpočinek nutný vlastní spacák a karimatka; doporučeny náhradní
ponožky (+rukavice, čepice); mapa KČT č.36; OPEN Card, penízky (viz výše + rezerva); jídlo +
pití všechno s sebou (mj.něco k opečení), ešus+malý vařič dobrý na ráno i večer
DOTAZY: 251811478 večer, 776153793 (také během akce), 211.cz@centrum.cz [3]
Účastnický příspěvek 20 Kč/os spolu s přihláškou do ČT 20/10 v kab.410, hosté až na
srazu
Na krotkou podzimní divočinku se spolu s vámi těší
15.10. 2016 Zdeněk Lauschmann
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