
                     Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

LES + TROCHU NEBES
 6-7/2/2016  Zásmuky  (u Kolína)

Tradiční lehce duchovní víkend, i s     jednodenní variantou 

Motto :
Něco pro tělo, něco pro duši Milí přátelé z AG i odjinud !
                 Aneb       Blíží se únor a s ním je tu tradiční mírně duchovní zájezd pro 
Trochu do těla, trochu přes duši    rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel.

     Tentokrát zamíříme na Kolínsko – do kláštera v Zásmukách,  kde bude
mít naše skupina potřebné zázemí. Tradiční náplň víkendu bude i letos obohacena o FILM, kterým zakončíme
sobotní večer. Program je navíc sestaven tak, aby umožnil třeba jen dílčí účast bez přenocování, nebo naopak
někdo může přijet až na rozhovor a film. 

Doprava : SO 6/2 odj. 8.00 od metra C Háje do Zásmuk (9.09), sraz do 7.50 na nást. BUS 381, !OPEN Card;
návrat: NE 7/2  16.00 Praha-Háje ; /linka 381 Praha – Kutná Hora/

Nocleh  :  klášter Zásmuky, vlastní spacák+karimatka

Jídlo  :  do SO odpol. z     vlastních zásob, SO večeře + NE snídaně a oběd společné (kuchyňka k disp., ešusy
netřeba); jídelníček sestaví a pokrmy připraví pověřená skupinka, ostatní případně  pomohou 

Program:  SO: dopol.  práce v areálu kláštera; oběd u ohně (!buřtíky); odp. malý výlet (cestou mj. Jelení tunel)
podvečer: rozhovor na téma : „  SPRAVEDLNOST  “ 
večer  film, pak možná ještě malá noční výprava 

NE: dopoledne kostel, po obědě na autobus, mezitím volno (odpočinek, písničky, povídání, hříčka)

S     sebou kromě již  zmíněného:  teplé  oblečení,  dobré  boty+přezutí  (určitě!),  výbava  též  na  práci  (pracovní
rukavice!), malý báglík, baterka, doklady+fin.rezerva; (mapa KČT 42), hudební nástroj, zpěvník

Cena     : SO+NE cca 250 Kč/os (doprava, společné jídlo, nocleh, úč.příspěvek)

Různé   : * po příchodu se pustíme do práce, která skončí obědem (vlastním) u ohně
* odpolední výletek ke kamennému mostu ve Vlčím dole zahrne i oboru-bažantnici (hříčka v záloze) 
* celý klášter je teď mrazivý, kamna jsou  jen v „našem“ refektáři, kde se bude vše odehrávat
* k tématu spravedlnosti si můžete připravit své otázky a podněty 
* v průběhu večera je ještě možnost návratu do Prahy (kdo by potřeboval být na neděli jinde)
* večeře již bude společná a po ní uvidíme film vážný, ale znamenitý
* neděle by po náročné sobotě měla být odpočinková, vydechovací, příjemná 

Přihláška (ústní) + záloha 200 Kč  : do ČT 4/2 – kabinet 410; hosté přihlášky tel.či mail, placení na místě

Dotazy : prof .Lauschmann – kab. 410, (776 153 793, též 251 811 478 večer; 211.cz@centrum.cz)

  Na zajímavý víkend se spolu s Vámi těší
24.1. 2016            Zdeněk Lauschmann
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