
  Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé
   

Stará planina 2.-12.8. 2022
  Upřesnění k letním bulharským horám 

Letošní Bulharsko se zatím rýsuje o něco komorněji než předchozí dva podniky, ale ještě
není pozdě přidat se k dosavadní sestavě, která je velmi nadějná. Tento dopisek upřesňuje mj.
dopravu a částečně finance – obojí podle informací nyní dostupných.  

Doprava: odj. ÚT 2/8 z aut.nádr. Florenc 11.00 bus do St. Zagory, sraz 10.40 v hale;
 příj. ST 3/8 13.45, pokrač. ze St.Zag. vlakem 16.20 do horské zast. Krstec (příj. 17.50);

návrat PÁ 12/8 12.45 Florenc (odj. čt 11/8 11.55 ze St. Zagory)
Trasa: Krstec – Šipčenská planina (do 1500 m/m) – průsmyk Šipka (1200 m/m, doplnění zásob) 

– centrální hřeben St. planiny vč. nejvyššího vrcholu Botev 2376 m/m); celkem za 7 dní 
asi  90  km  horským  terénem  s  velkým  převýšením;  tuto  rámcovou  trasu  budeme  
upřesňovat podle počasí a okolností

Nocování: stany, celtové přístřešky – volně (když to půjde) nebo u horských chat (bude-li nutno)
Vaření, jídlo: oheň, vařiče; vlastní zásoby (v batohu do pá 5/8 a zvlášť od so 6/8 – viz Různé); 

vaří se ráno a večer, přes den studené jídlo (plánujte střízlivě po dnech, myslete i na  
ovoce/zeleninu a sladkosti); v horských chatách možná občas přilepšení, ne nákupy  

Různé: * naše velká pomoc při akci: Fr. Jeleček od bratří salesiánů v Bulharsku – děkujeme!
* ve St. Zagoře po příjezdu: zásoby na dny od so 6/8 necháme u br. Jelečka – bezpečně sbalit 
* pá 5/8 průsmyk Šipka (asi 27. km trasy): br. Jeleček přiveze naše zásoby na další dny
* při balení promyslete mj. dlouhou cestu busem (zvlášť jídlo+pití na cestu, věci na noc) – do 

batohů se nemůže;  pamatujte též na společné volné chvíle - bus i putování (zábavičky) 
* pro týden v horách myslete na chození (dobré boty, náplasti, sandály apod. na přezutí; malý 

báglík), na zimu i teplo (opal. krém), na déšť (pončo i na batoh), na tmu (baterka, svíčka),
na žízeň (min. 2 láhve 1,5 l + nějaké menší), na dobíjení telefonů (nejisté) 

* finance:  platební karty vhodné (i  k výběru hotovosti  z  bankomatů ve St.Zag.),  Leva pro  
vlastní potřebu lze mít už z ČR, ceny jako v ČR, společné výdaje doúčtujeme po akci 

Doplatek na dopravu: 3000 Kč/os do 14.6. - kab. 410 (15.6. koupě jízdenek)
Případné dodatečné přihlášky též do 14.6. + 3500 Kč/os 

Akce je stále ještě otevřená – můžete pozvat i přátele !
 
Dotazy, připomínky: Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793

     Na mírnou exotiku Balkánu i na veselé zážitky pod modrou oblohou
se spolu s vámi těší

7.6. 2022 Zdeněk Lauschmann
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