8. podzimní fotoškola &
Lidmi zapomenutá místa a cesty
17.–20. 10. 2018
Na co se můžete těšit v říjnu?
Zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího vrcholu Teplických skal, Teplické skalní město,
průzkum vrchu Hejda se skalním bludištěm, kam nevedou žádné značené cesty a možná další
varhanní koncert, určitě spousta foto, hronovská pizzerie, pejskové v penziónu…
Hlavním tématem je letos stále fotoškola – pro ty, kdo s námi fotit ještě nebyli, začneme od
základů, ti zkušenější se dozvědí něco dalšího (samozřejmě pro zájemce – podmínkou účasti
není mít vlastní vybavení), opět na dalších místech, která jsou stranou běžných turistických
tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo.
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali již dříve, a tím je geocaching, neb
je v našem okolí několik zajímavých krabiček. Geocaching u nás před časem oslavil již 10 let
a dávno přestal být jenom zábavným hledáním úkrytů v zemi, na stromě či na těch
nejnemožnějších místech, ale hlavně hledáním pokladů v podobě zajímavých míst. Vlastní
poklad je totiž téměř vždy doplněn podrobným popisem daného místa, ať už z pohledu
zeměpisného, dějepisného, společenského či pouze zajímavostí. Letos se tedy opět podíváme
na známá místa a využijeme GPS přístroj, se kterým už umíme zacházet, k záznamu polohy
pro nás fotograficky důležitých míst.

Důležité informace
Podzimní výjezd se bude konat v termínu: odjezd 17. 10. 2018 ráno, návrat 20. 10. 2018
odpoledne. Pořadatelem projektu je DPS Rolnička – Praha 12, projekt je určen všem
žákům od 2. ročníku a všem členům Rolničky bez omezení věku, podmínkou účasti není
vlastní fotoaparát nebo GPS přístroj!. Zájemci se mohou přihlásit do pondělí 8. 10. 2018
(ale raději dříve), výjimečně ještě do pátku 12. 10. 2018. S projektem se také můžete
seznámit na našich internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory,
výlety, Teplice Teplice nad Metují, aktuální informace najdete od 20. 9. 2018.
Přihlášku odevzdejte co nejdříve na sborových zkouškách nebo do kabinetu v 1. patře na
konci chodby, případně do schránky u kabinetu. Přihlášky se evidují podle pořadí a
maximální možný počet účastníků je 10. Přihlášku můžete také zaslat e-mailem na adresu
rolnickapraha12@seznam.cz
Cena za čtyřdenní výjezd je 1 600 Kč pro děti do 10 let včetně nebo 2 000 Kč pro děti od 11
let a zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.)
Pořadatelem, který projekt také zajišťuje veškerým materiálem a hradí účastníkům zbývající
část nákladů, je DPS Rolnička – Praha 12. (www.rolnickapraha12.cz)

