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Téma: Občasná nástěnka [2]
Milí přátelé svěžího povětří,
Malý zimní výlet s tombolou se na AG poprvé konal právě před 20 lety.
Povedl se znamenitě a založil tradici, k níž letos přidáme další ročník. Nepojedeme daleko, jen
na známý vrch s vysílačem - od Černošic a Kazína tam kdysi vedla modrá značka. Je už delší
dobu zrušená, ale přesto se po ní dá jít a my si to také vyzkoušíme. Kolem poledne se
zastavíme u ohně k obědu a k tombole, cestou nás čekají hříčky i přírodní zajímavosti, bohužel
také polomy. A kdyby letošní podivná zima-nezima přecejen ještě nasypala nějaký sníh, určitě
bychom se také svezli.
Sraz: SO 24.2. do 9,25 hl.n. u pokladen, nebo Smíchov do 9,35 u pokladen (Smíchov nahlásit
předem)
Odjezd: vlakem 9,37 z hl.n. (9,44 ze Smíchova) do Černošic (9,58) ; návrat bus na Smích.nádr.
16,32 či 17,02
Trasa: Černošice – skála Kazín (?+hradiště nad ním) – úbočím Cukráku – Jíloviště (celkem asi
5 km)
Program: různé hříčky (mj. Uklízečky z Preclíka, Uprchlí tygři), polední oheň (!něco na
opečení), tombola (viz níže), při sněhu ježdění v terénu
S sebou: důkladná zimní výbava (dobré boty, při sněhu dvoje rukavice!), leg.MHD + 20 Kč
(vlak, bus), při sněhu jezdidla – pekáče, kluzáky apod., mapa Okolí Prahy (KČT č.36),

Do tomboly sladkost nebo drobný okrasný či užitkový předmět, každý vyhraje aspoň jednu
věc!
Letošní mimořádnou prémii získá NEJDRSNĚJŠÍ DÁREK do tomboly.
Přihláška+účastnický příspěvek = Tombolový lístek (20 Kč/os) – bez něho nelze jet – do
ČT 22/2 v kab. 410.
Dotazy: prof.Lauschmann, kab.410, tel. 776 153 793, 211.cz@centrum.cz [3]
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Na hezkou výpravu se spolu s Vámi těší
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