Čundr 2007
Lokalita: Posázaví
Přibližná trasa:
varianta A :
červená turistická značka:
Světlá nad Sázavou (0km) – Ledeč nad Sázavou (6,5km) – Chřenovice (14km)
– Zruč nad Sázavou (20km) – Kácov (25km) – Český Šternberk (32km) přesun vlakem (v případě chuti možno absolvovat pěšky po zelené a červené
turistické značce =>+ cca 12km) – Stříbrná Skalice (32km)
dále bez turistického značení:
Hradec (35km) - Jevany (40km) - Kozojedy (42km) - autobusem 381 návrat do
matičky Prahy.
Varianta B:
červená turistická značka:
Světlá nad Sázavou (0km) – Ledeč nad Sázavou (6,5km) – Chřenovice (14km)
– Zruč nad Sázavou (20km) – Kácov (25km) – Český Šternberk (32km)
zelená turistická značka:
Sázava – Černé Budy (42km)
dále po červené turistické značce dle chuti a počasí.
Tohle jsou moje návrhy. Dole Vám přidávám mapu, kde si můžete obě trasy prohlídnout a
v případě zájmu vymyslet nějakou další variantu. Obě trasy napsané výše můžeme
samozřejmě absolvovat i v opačném směru. Záleží na dohodě.
Trasa se samozřejmě bude upravovat podle počasí. Pokud bude nějak uplně hnusně,
můžem kdykoliv nasednout na vlak a ujet domu.
Program: Čundrování, pochodování, bloudění, koupání, odpočívání, poznávání známých i
neznámých částí naší republiky, konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů,
konzumace instantní a podobné stravy, nadávání na počasí, nadávání na obtížný hmyz,
nadávání na milion dalších věcí.....PROSTĚ POHODA :D
Termín: Záleží na dohodě přihlášených – u mě asi kdykoliv od 5.7. přibližně až do
soustředění.
Co s sebou: Klasickou čundráckou výbavu - něco na sebe (aby to pokud možno
nepromoklo), spacák, karimatku, ešus, nůž atd. Dále nějaké společné věci – sekyru, oheň,
kotlík apod. - na tom se domluvíme později. Dále jídlo – pokud budeme brát nějaké
společné jídlo, tak se domluvíme až bude jasné kdo pojede. Počítám, že stan s sebou
vůbec brát nebudem. Vzal bych jen nějakou celtu, která se dá natáhnout na provaz mezi
stromy, případně nějak jinak šikovně uchytit. Pokud by bylo nějak hodně hnusně, můžeme
přespat v nějakých chatičkách u Sázavy, případně někde v čekárně na nádraží.
Přihlášky a dotazy: ICQ: 152 – 362 – 196, funky-monk(zavinac)centrum.cz,
jan.kotrous(zavinac)fsv.cvut.cz, případně osobně.
Čundru zdar
Kotel

