
Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé 

Svatá Ludmila – 1100 let
Čtvrtek 16. 9. 2021

Malá cyklopouť z Prahy na Tetín v den památky české patronky

Milí přátelé české duchovní historie!
S letošním kulatým výročím sv. Ludmily je spojeno mnoho akcí různého druhu 

a na různých místech po celé republice. Hlavní národní poutě do Tetína v sobotu 18. září se
zúčastní  pěšky také  naše  školní  skupina  a ve  čtvrtek  předtím,  tedy přesně  k 1100.  výročí
sv. Ludmily, tam z AG zamíří i houf cyklopoutníků. 

Vyrazíme ze Zličína a z několika možných tras  zvolíme tu nejméně zvlněnou -  ona
navíc  slibuje  dlouhý  sjezd  z Bubovic  k Berounce.  Závěrečný  výšlap  do  Tetína  už  nějak
zvládneme a totéž si nakonec sjedeme ke zpátečnímu vlaku z Berouna. 

V cíli se nejdřív přidáme ke mši poutníků z Č. Budějovic (od 11h - proto je náš ranní
sraz  poměrně  časný).  Pak  máme  domluvenou  komentovanou  prohlídku  kostelů  a poté  si
zajedeme už sami na další zajímavá místa - Tetín dýchá historií a má i přírodní památky. Zažít
to vše v tento mimořádný den je inspirující a vzácné. Můžeš být při tom! I hosté vítáni!

Odjezd: 8.30 od metra Zličín, návrat kolem 15. hodiny vlakem na hl. nádr. 
Trasa: Zličín - Vysoký Újezd - Bubovice - Hostim - Srbsko - Tetín; - Beroun; cca 30 km,

většinou menší silnice; návrh trasy viz http://www.cykloserver.cz/f/35b3286700/
Program  v     Tetíně  :  11.00  poutnická  mše,  12.00  prohlídka  kostelů  (+průvodce)  a dalších

tetínských pamětihodností (samostatně - zříc. hradu, vyhlídky, příp. muzeum)
S     sebou  :  vybavené a promazané kolo,  přílba,  náhradní  duše  (povinná);  rouška,  pláštěnka,

jídlo+pití, kartička zdrav.pojišťovny+ISIC+leg.MHD; cena: 100 Kč (vstupy, vlak)
Přihlášky ústní do PÁ 10. 9. + záloha 50 Kč: kab. 410; pozor – počet účastníků omezen!

Na nevšední podnik s přesahem se spolu s vámi těší 

28. 8. 2021  Zdeněk Lauschmann

-----------------------------------------------------------------
Nejbližší další akce: 
Čtyřiadvacítka – tradiční pěší výprava od půlnoci do půlnoci – Vraní hory 2. 10. 2021


