
 

KDY: v sobotu 5. 10. 2013 
KAM:  vlakem do Berouna � od nádraží po červené značce na sever ven z města � 
okruh kolem Ostrého a Brdatky (přibližně trasa naučné stezky) � odlov jedné drsnokeše 
a možná pár dalších � vlakem zpět do Prahy  
CO TAM:  kromě několika hezkých fotomíst také jedna trochu drsnější keš – viz 
www.geocaching.com – GC25J07 – Leze leze po Fe 
KOLIK:  celý okruh od vlaku ke vlaku asi 8 km 
SRAZ:  8.05 na stanici metra Pankrác dole na nástupišti (odjezd metrem 8.06) nebo 
8.15 na Hlavním nádraží v hale u odjezdů vlaků (naproti restauraci Burger King – 
obvyklé místo) 
S SEBOU: oděv a obuv podle počasí, povinně pláštěnku, dobrou obuv, jídlo & pití 
podle vlastní (s)potřeby, možná bude malé občerstvení v Berouně, ale není to jisté, kdo 
nemá OpenCard, vezme si přestupní jízdenku + 60,– Kč na vlak 
NÁVRAT:  příjezd odpoledne / k večeru (z Berouna jede vlak několikrát za hodinu) 
upřesníme telefonem po příchodu do Berouna na nádraží, v Praze pojedeme metrem na 
Kačerov a dále bus Modřany 
Upozorn ění pro adrenalinové nadšence: 
1) Vezměte si takové oble čení, aby vám nevadilo, že se trochu ušpiníte. (ale ne 
obalíte bahnem!!!) 
2) Odlov kešky vyžaduje vylézt po železné konstrukc i asi 15 metr ů vysoko 
(nepoužívaný nízký stožár bez kabel ů). NEBUDEME podnikat nic, co se nesmí!!! 
Všichni, kte ří se budou chtít podívat ke kešce, budou POVINN Ě, BEZ VÝJIMKY a 
BEZ VLASTNÍHO PŘIČINĚNÍ jišt ěni shora ( členem ČHS s praxí)!!! Mohou se tedy 
zúčastnit i zájemci bez lezeckých zkušeností. 
3) Lezecký materiál zajiš ťuje samoz řejmě sbor, kdo má a chce, m ůže si vzít vlastní 
sedák nebo celot ělový úvaz. 
4) Kdo nebude chtít, samoz řejmě NEMUSÍ nahoru, ale m ůže se výletu zú častnit. 
 

Potvrďte svoji účast nejpozději v pátek 4. 10. 
do 20.00 hodin na č. 608237147. 

Výlet se uskuteční za každého počasí. ☺☺☺ 


