
  Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

  SLOVENSKO  2021 - ZMĚNA!
  Kolem Kráľovej hole ... si to užijeme někdy později,

ALE teď DOMA NEZŮSTANEME!

30.7. - 8.8. 2021 si projdeme kousek České republiky ...

Info a výzva k letnímu pěšímu vandru - v nové situaci     

Milí přátelé čerstvého povětří, 
situace se bohužel zvrtla proti našim záměrům a na Slovensko by mnozí z vás vůbec nemohli.
Odhaduji, že vám jde spíš o společný podnik než o konkrétní trasu, a proto navrhuji určitě jet, ale
prostě zůstat „doma“ v ČR - to je nejméně nejisté. Zajímavé a turisty nepřeplněné je např. okolí
Stříbra /Ag :-)/ v západních Čechách, jiná možnost jsou Vraní, Jestřebí a Javoří hory - viz odkaz: 
http://www.cykloserver.cz/f/784b284035/ - zkuste si vybrat z těchto 2 možností. 

Kromě trasy se vlastně nemění skoro nic, jen návrat (příjezd již 7/8 večer).

O  dj  ezd  : PÁ 30/7     ráno z hl.n.   (8.09 do Trutnova, nebo 8.43 do Stříbra)  
Návrat: SO 7/8 večer na hl.n. 

T  rasa   :  dle vašich ohlasů - reagujte do 7.7., výsledek + případné upřesnění pošlu následně
Lesní živobytí – nocleh: stany-přístřešky, vaření: oheň-vařiče; nákupy zhruba ob den, voda od 

lidí a z pramenů (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  - vybrána, měla by stačit (doprava+spol.výdaje) 

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

Důležitý dodatek: prosím kontaktujte se i navzájem, aby každý věděl, co se děje, a mohl mi
poslat zpátky svůj názor (třeba přes někoho)

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

2.7. 2021 Zdeněk Lauschmann (tel. pro dotazy viz výše)

http://www.cykloserver.cz/f/784b284035/

