
      Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

  19,5. Čtyřiadvacítka  
 Blaník 28. října 2021
          Milí přátelé čerstvého povětří,

letošní Čtyřiadvacítka Vraní hory  (2. října) se sice povedla opravdu skvěle, 
ale mnoho zájemců tenkrát nemohlo jet kvůli karanténě. Pro ně a pro kohokoli dalšího je tu tedy
mimořádně ještě jedna možnost. Vzhledem k podzimním prázdninám asi ani nyní nebudou moci
všichni, ale komornější sestava nevadí a bájný Blaník je na výročí republiky důstojným cílem.
Jen klasický rámec 0-24 musíme posunout na cca 22-22 kvůli omezeným možnostem dopravy.

Tak se dejte zlákat a pozvěte i přátele - akce je otevřená! 

 DOPRAVA : Odjezd – ST 27/10 vlakem 21.58 z hl.nádr. do Benešova a Boliny (23.26),  
sraz do 21.50 u vlaku R735 směr Č. Buděj., leg.MHD+rouška   s     sebou!  , (jízdenka společná)
Návrat – ČT 28/10 vlakem na hl.n. 21.33; jízdné celkem - studenti do 100 Kč 

TRASA  : Bolina - kolem Vlašimi a Kondrace (cestou Loreta+sedmiřadá alej) - Dům přírody
Blaníku (odpočinek do rána, snídaně); dále: Brodec (studánka) - Slepičí skála (odsud jeden
základní kámen Nár. divadla) - Velký Blaník 638 m/m (delší zast.) - sestup kolem Veřejové
skály (pověsti) - přes Blanici - les Hříva - Veliš - podvečerní oheň (jídlo, odpočinek) - Lhota
Veselka (vlak); celkem asi 25 km (9+3+13), odkaz na návrh trasy viz níže       

VÝBAVA:  přecejen je třeba počítat s dost kilometry v terénu (mj.dobré boty+náplasti), zčásti
za  tmy (spolehlivá baterka+náhr.  baterie),  možná v chladu a v dešti  (pláštěnka či  pončo s
sebou!);  pro  spánek  nutný  vlastní  spacák+karimatka  (+celta+teplé  obleč.);  doporuč.  náhr.
ponožky (+rukavice, čepice); leg.  MHD+ISIC  , penízky; jídlo+pití (?+něco k opečení); tentokrát
také vlaječka ČR   nebo aspoň trikolóra - určitě s sebou!  

RŮZNÉ: * na vrcholu Blaníka:  tradiční setkání k výročí  republiky: 11.00 - krátký společný
program + zpěv české hymny; poté už sami: malé občerstvení v bufetu, výstup na rozhlednu,
+?lezení po vrcholových skalách 

* nocování v otevřeném altánu („podlaha“ = jemný štěrk) a v jeho okolí (loučka, les)

* návrh trasy: http://www.cykloserver.cz/f/4036288049/

* k akci se lze přidat v 9.30 u Domu přírody Blaníku (mnoho k vidění uvnitř, parkoviště
poblíž) - výstup na Blaník a polední program stojí za to, sestup jinou cestou je možný

DOTAZY  :  776 153 793 (také během akce), 211.cz@centrum.cz (Z.Lauschmann)

Doufám, že covidová situace se příliš nezhorší, a věřím, že ani tato „náhradní 24“ své
účastníky nezklame.

Na poslední podzimní divočinku se spolu s vámi těší       

19.10. 2021 Zdeněk Lauschmann
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