V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná jeden z výletů vlastivědného
cyklu:

„Památná místa naší země a našich dějin“
Kde jinde začít než návštěvou místa našich předků, památného vrchu Říp. Po krátkém, ale důkladném
studování začátku dějin naší země jsem dospěl k názoru, že jediný, kdo uváděl datum příchodu
praotce Čecha s jeho družinou (644 let od narození Krista) a sice Václav Hájek z Libočan se mýlil. Ve
skutečnosti to bylo právě před 1450 lety l.p. 13. 4. 563 ve 12:00.
Výlet

„S praotcem na Říp“
se koná v sobotu dne 13. 4. 2013 dle následujícího programu:
Sraz všech účastníků v 9:00 hod. v odjezdové hale Masarykova nádraží.
Odjezd: Praha Masarykovo nádraží

9:40 (Os)

Příjezd: Vraňany

10:35

Odjezd: Vraňany

10:38

Příjezd: Ctiněves

10:53

Pěšky na Říp po červené. Po prohlídce památného místa pokračování v klidu do Roudnice n.L..
Odjezd: Roudnice n.L

16:50

Příjezd: Masarykovo nádraží

18:17

Rozchod:

18:30

Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové přátelé i nepřátelé DSK
Motýlek.
Vezměte si sebou: dobré teplé oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo, pití na 9 hodin, 200,‐ Kč na
jízdné, případně vstupné.
Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště.
Zároveň tento výlet berte jako vítání jara a seznámení s možnými účastníky letního tábora.
Výlet má na starosti děda Pavel HAT Tikman a koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla
Horáka.
Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz

+420 605 229 022

Děti mladší 15 let, které půjdou na výlet bez doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 18 let,
musí mít svými rodiči vyplněnou následující přihlášku:

Přihláška
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno

……………………………………………

Příjmení

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

Na výlet, který se koná dne 13. 4. 2013, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o
celodenní výlet na horu Říp.
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

Vidím zemi zaslíbenou, mlékem strdím oplývající, řeky plné ryb, lesy plné zvěře. Toť skvělá země pro
náš dělný lid. Odhaduji, že potrvá zhruba půldruhého tisíciletí než se nám společně se sousedy Avary
a Huny ji podaří zcela předělat. Tamto povede široká betonová cesta k obrovským betonovým
plochám se spoustou skladišť, kde někteří vyvolení budou shromažďovat zboží, které pro celý svět
bude vyrábět dělný lid z dálného východu. Zvěře ani ryb již nebude v naší zemi, ale náš dorost bude
mít dostatek času si je prohlížet společně s dalšími cizokrajnými zvířaty na jakémsi internetu.

Když praotec Čech stanul na Řípu, neopomněl vzít si sebou svojí pípu.
Zastavil se a neleně dal narazit nový štěně a zazpíval zasněně.
Hej,hej,pivo nalej, hrdlo zalej, Vidím zemi zaslíbenou zavalenou bílou
pěnou. Tady bude príma žití, je tu všude hojnost pití tak jako v pivováru.

Vidím zemi zaslíbenou, mlékem strdím oplývající, řeky plné ryb, lesy plné zvěře. Však, co je nám to
platné, když o tom co zde zasít, pěstovat a chovat rozhodují v daleké francké zemi kdesi na západě.
Eu, eu, no budiž zasejme všude tu žlutou biomasu, snad nám pak někdy …
Jedna z těchto verzí může být pravdivá, ale jsou tu jistě ještě verze další, které můžete doložit i vy
pokud máte šikovné rodiče nebo děti.

