
  Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

    SLOVENSKO  2021 … se změnilo na ...

     ZÁPADNÍ  ČECHY  ZE  STŘÍBRA
  30.7. - 7.8. 2021

O náhradě cíle letošního putování rozhodly hlasy účastníků

Milí vandrovníci, 
většinově jste se rozhodli pro západní Čechy. Té menšině děkuji předem za pochopení a jako
bolestné rovnou avizuji pěší víkendovou akci  Vraní hory (24.-26.9. 2021 nebo dle možností). 

Letos tedy musíme oželet  uchvacující  horské scenérie a vápencové jeskyně,  ale zato se  snad
častěji  vykoupeme  a  potkávat  budeme  spíš  hradní  zříceniny  než  ochránce  národního  parku.
Celkově snazší by mělo být nejen táboření, ale třeba i doplňování zásob. V každém případě se
nalaďte na běžnou, jen mírně zvlněnou českou krajinu - jistěže i v ní se najdou malebná zákoutí a
zajímavá místa, jen je třeba mít na ně víc zaostřeno a ocenit je. 
Stejně je nejdůležitější, aby si navzájem rozuměli účastníci a aby i skupina fungovala jako celek.
Loni to bylo výborné :-) , tak snad se nám to podaří i letos.

Odjezd: PÁ 30/7  8.43 z hl.n. do Stříbra (10.29); sraz do 8.30 u vlaku Ex 564, jízdenky zajištěny  
Návrat: SO 7/8 do 19 h Praha, MHD (záměr: 18.36 Praha-Zličín nebo 18.52 Masar. nádr.) 

Trasa  : http://www.cykloserver.cz/f/1f35284048/ - návrh můžeme změnit podle okolností

Lesní  živobytí –  nocleh:  stany-přístřešky,  vaření:  oheň-vařiče;  nákupy zhruba ob den,  voda  
hlavně od lidí (láhve s sebou)

S sebou mj.: doklady + ISIC, kartička zdr. pojišťovny, peníze na jídlo + rezerva (asp. 500Kč)
 chození:  pohodlné boty (vychozené pohorky), náplasti, pláštěnka, opalovací krém, ...

táboření: druhé boty (sandály, tenisky), baterka (nové baterie), věci k vaření, ...
různé: karty aj. zábavní pomůcky, (hud.nástroj+zpěvník), (malý báglík, mapa, foťák), ...

Chystá se 20 osob hlavně z AG - 4ab, 6a, 7b + hosté

Záloha 700 Kč  bude stačit (doprava+spol.výdaje) 

BRNKAČKA: každý účastník zavolá ve ČT 29/7 ve 20.00-21.00: 776 153 793 (doladění detailů)

Důležitý dodatek: sledujte prosím aktuální zdravotní situaci a mějte vše potřebné s sebou!

Věřím, že navzdory protivenstvím naše sestava vyjede pohromadě a bude to zase dobré!

7.7. 2021 Zdeněk Lauschmann (tel. pro dotazy viz výše)

http://www.cykloserver.cz/f/1f35284048/

