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2. Expedice 2019/2020
Putování za čtyřmi elementy – OHEŇ
V sobotu 16. 11. bude zajisté již
chladno, možná bude i sněžit, ale my
v Mateřídoušce
nejsme
žádní
peciválové, kteří by se zalekli
nepohody, a vydáme se poznávat další
ze čtyř elementů, tentokrát oheň.
Dozvíme se, kdo to byl Prometheus a
pan Borsig, uvidíme cestou lesní
zvířata, nejstarší berlínský strom i
nejstarší berlínský výškový dům. Těším
se, že se zase sejde parta veselých
výletníků a že i ty budeš mezi nimi!
Martin
Průběh výletu
10:00 sraz u stanice U-Bahnhof Alt-Tegel (sejdeme se v ulici Alt-Tegel u kašny „Schinkelbrunnen“) a putování kolem
jezera Großer Malchsee
12:00 příchod k „Revierförsterei Tegler See“ a oběd z vlastních zásob
12:45 pokračování výletu - zpět do Tegelu a k bývalým Borsigovým závodům
15:00 předpokládaný příchod do stanice U-Bahnhof Borsigwerke a rozloučení
V případě nepříznivého bude alternativní program, o kterém bych vám dal vědět ve čtvrtek 14. 11. Prosím,
nezapomeňte se tedy v tento den podívat do svých e-mailových schránek!
Kdo s námi může na expedici?
Děti (v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby!) a kdokoli jiný! Na výlety s námi chodí nejen děti ze všech našich
mateřídouškovských kurzů, ale i rodiče, příbuzní, známí a kamarádi. Účast dětí je však možná jen v doprovodu rodičů.
Trasa výletu měří přibližně 7 km a lze ji na několika místech zkrátit. Během cesty není žádné převýšení, půjdeme
zpevněnou lesní cestou. Proto je výlet vhodný i pro ty nejmenší. Cena pro každého účastníka je 5 Euro, maximální
počet účastníků je 20. A na expedici mluvíme česky! 
Co si vezmeme s sebou?
o Především dobrou náladu.
o Malý vlastní batůžek, aby všechno nemuseli nést jen rodiče.
o Pevné turistické boty, teplé výletní oblečení, do batohu pro jistotu pláštěnku či deštník a náhradní mikinu.
o Dostatek pití a jídla.
o Tužku, pastelky a desky, které poslouží jako podložka pro psaní a jako záložka pro rozdané materiály.
Závazné přihlášky mi prosím posílejte na adresu klementmartin@seznam.cz nejpozději do 7. 11. 2019. Nedostanete-li
e-mail o přijetí přihlášky, kontaktujte mě na čísle +420702133756. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte kdykoli
ozvat.
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