Je čas vyrazit!
pouť k výročí 30 let od obnovení AG do věčného města

k patronům našeho gymnázia: ke Stanislavu Kostkovi a do baziliky Santa Maria Maggiore

Skvělých 7 italských dní: celé podzimní prázdniny a ještě dva dny místo školy navíc!
bloudění uličkami města zamilovaných - Benátek  příchod do Říma celodenním putováním po Via Appia Antica  putování po sedmi
římských bazilikách  nahlížení do hrobu sv. Petra a do oken jeho nástupce Františka  tiché modlitby u míst odpočinku dalších světců:
Pavla, Cyrila, Kateřiny Sienské, Marka, Ingáce z Loyoly, Jeronýma, Valentýna, Cecílie, Vavřince, Moniky, Silvestra  pokleknutí na
Jeruzelémských schodech z Lithostrotu, po nichž kráčel Kristus  mše svatá při východu slunce  ruiny antického přístavu Ostia  mrazení v
zádech před Michellangelovým Posledním soudem v Sixtinské kapli  běh po Circu Maximu, přednes referátu na Kapitolu, selfie u Kolossea,
slunění na Foru Romanu  procházení katakomb v halloweenském týdnu  toulání se Rafaelovými síněmi Vatikánských muzeí  noční
Ravena (hlavní město západořímské říše) a Florencie (hlavní město umění)  tlačenice v metru  po koupi skvělé zmrzliny házení drobných
do Fontány di Trevi  pizza s pravými parmiggiano, mozzarella a prosciuto  Je libo cappuccino, caffè latte, lungho či piccolo?  siesta na
zápraží bungalowu ve stínu středomořských stromů u písečné pláže  západ slunce do moře
Na kolik to přijde? 6500Kč (doprava, ubytování, pojištění, doprovod, vstupné; 2000Kč do prázdnin, zbytek v září)
Akci pro studenty AG pořádá spolek Kolpingova rodina Brno I.. Pokud nás nebude celý autobus, do Říma se dostaneme vlakem, linkovým autobusem či letecky. V tom případě vynecháme Benátky,
Ravenu a Florencii. Pokud se pouť zruší kvůli Covidu, vrací se celá částka. Je to vaše akce: každý si připraví výklad o jednom z míst, která navštívíme. Bližší informace u p. Zahradníčka, p. Gamby, p. Káni.
Přihlašování: kdo dřív příjde... začíná u p. Zahradníčka třetí týden v červnu, jakmile v rozhlase oznámí:
„Je čas vyrazit!“
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