
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

Expedice   3.-5.6. 2022
Pěší toulání podhůřím Doupovských hor na Karlovarsku

Milí přátelé čerstvého povětří,
Expedice je výprava do nějaké odlehlé oblasti, kde to nezná vůbec nikdo /ani p. profesor :-)/.

Obě dosavadní se vydařily (Bažantov 2015 a Trojhora 2019), a tak je tu nabídka 3. ročníku.
Využijeme víkendové spojení z Prahy do Bochova pod Doupovskými horami a trochu se tam
porozhlédneme. Možná to bude poněkud náročné, ale aspoň si na chvíli oddechneme od školy a
načerpáme síly do rušného závěru před prázdninami. 

Odjezd   : PÁ 3/6  16.15 z Hradčanské (metro A) - bus do Bochova; sraz do 16.06 na zastávce
Návrat : neděle 5/6  18.30 Hradčanská (bus od K.Varů)
Nocleh : stany, přístřešky; jídlo : vlastní zásoby;  vaření : oheň, vařiče 
Trasa : PÁ 3/6 – Bochov (17.53) - Mirotický vrch 791 m/m (5 km)

SO 4/6 - viklan Dominik - Lomnický ryb. (vřesoviště) - Peklo (12 km)
 NE 5/6  – ?okraj Doupovských hor (půjde-li to) - Stružná, bus (10 km, ?část nalehko)

Cena : kolem 200 Kč (doprava, event. společné výdaje) 
S sebou : čekají nás 2 dny lesního živobytí – myslete na tmu, zimu, déšť, hlad a žízeň (mj. dobré

boty, baterka, pláštěnka, doklady+peníze, ?koupací výbava) 

Různé : * expedice - nic nevíme: kudy půjdeme, kde budeme tábořit, co nás potká ...
* budeme dost vysoko (přes 700 m/m) – může být i chladno, zvláště v noci
* Doupovské hory – zvláštní odlesněná krajina (voj. újezd), max. Hradiště 934 m/m
* večery u ohně – vaření, povídání, písničky, ?hvězdy, čtení na dobrou noc
* cestou rybníky – možné koupání, naopak obchody nejspíš žádné
* voda – bude asi i na místě, ale láhve nutné (aspoň 2x 1,5 litru)

Výprava je otevřená všem zájemcům – můžete pozvat i přátele!

Přihlášky ústní + záloha 100 Kč : do ČT 26/5 (kab. 410), hosté tel., mail, placení na srazu
 Dotazy : Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793

Na nevšední víkend pod modrou oblohou
17.5. 2022 se spolu s vámi těší Zdeněk Lauschmann

A chystá se prázdninový podnik :

2-11/8  pěší  BULHARSKO – hory Stará planina (viz zvl. dopisek, přihlášky do 27/5)
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