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

„Památná místa naší země a našich dějin“
Pokračujeme další návštěvou místa našich předků, tentokrát do malebného kraje
českého venkova do tzv. Ladova kraje.
Na hranici s Prahou se rozkládá malebná krajina, nazývaná podle umělce
oblíbeného především dětmi krajem Josefa Lady. Autor známého kocoura
Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného
ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka čerpal svou inspiraci z kraje
kolem rodných Hrusic po celý život. Místy až skutečně pohádková krajina
mezi hlavním městem a řekou Sázavou s romantickými zříceninami,
vesnickými kostelíky a přívětivými lidmi vybízí k příjemným a nepříliš
fyzicky náročným výletům.

Výlet (procházka)

„Za Josefem Ladou do Hrusic“
se koná v sobotu dne 30. 11. 2013 dle následujícího programu:
Sraz všech účastníků v 8:45 hod. vprostřed odjezdové haly Hlavního nádraží (před informačním
centrem).
Odjezd: Praha Hlavní nádraží

9:19

Příjezd: Senohraby

10:03
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Ze Senohrab do Hrusic (cca 2,5 km), zde prohlídka všeho možného, kde bude otevřeno. Pokračovat
budeme cestou kocoura Mikeše do Mnichovic (cca 4,5 km) a odtud pak po „zelené“ do Stránčic (cca
3,5 km). Celková délka trasy je zhruba 10,5 km.
Ze Stránčic pak zpět vlakem do Prahy hl. n.
Odjezd: Stránčice

15:01

Příjezd: Praha Hlavní nádraží

15:35

(případně někteří mohou jako minule nastoupit i vystoupit v různých stanicích a zastávkách cestou)
Rozchod:

15:45

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 5 hodin, 200,‐ Kč na
jízdné, případně vstupné.
Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště.

Josef Lada
/1887-1957/
Český malíř, kreslíř a spisovatel, autor slavného Mikeše a dalších zvířátek,
nemilosrdný karikaturista, ilustrátor mnoha pohádek a knih pro dospělé.
Haškův dobrý voják Švejk nemohl najít lepšího průvodce a tlumočníka než
Josefa Ladu. Nezapomenutelné jsou Ladovy ilustrace k básním Jaroslava
Seiferta, pohádkám Jiřího Mahena nebo výpravy divadelních her a filmů,
z nichž jmenujme např. "Hrátky s čertem" podle Jana Drdy. Josef Lada byl
poetou a zároveň humoristou. Byl básníkem krajiny v okolí svého rodiště
Hrusic. Ladův kraj známe z obrázků od dětství. Zalesněné kopce, stráně,
řeka Sázava, vesnické kostelíky, zříceniny hradů. Tuto romantickou krajinu
možná i dnes obývají rusalky, víly, vodníci a andělé s křídly.
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Zároveň tento výlet berte jako předvánoční setkání s 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 30. 11. 2013, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o
polodenní procházku do Hrusic (Ladův kraj).
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………
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Na všechny z vás, kteří se procházky zúčastní se těším,
a všem ostatním přeji
Veselé Vánoce a
Šťastný nový rok 2014
Pavel HAT Tikman
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