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          Milí přátelé kol a čerstvého vzduchu!

Usnesli jsme se s partou podobně naladěných na tom, že v rámci cykloseriálu podnikneme pár výletů
na kolech podél několika českých řek. Mezi ně neodmyslitelně patří i Mže s Berounkou. Na těchto výletech
si jako vždy užijeme spoustu zábavy, obzvláště pokud jsou vícedenní. Šlape se tempem přiměřeným, chrti
občas počkají na ty, kteří preferují pomalejší jízdu a déle se kochají okolní krajinou.

Tuto  dobrodružnou  cestu  započneme  na  nádraží  v  Plané  u  Mariánských  Lázní  (506  m.n.m.).
V horách Českého lesa, kousek za bavorskými hranicemi vyhledáme pramen řeky Mže (skoro 800 m n.m.)
a podél ní se vrátíme zpátky do České republiky. Cestou dál po proudu Mže uvidíme řadu zajímavých míst,
třeba historická města Tachov a Stříbro. 

V Plzni (300 m.n.m.) se rozloučíme s řekou Mží a  napojíme se na Berounku. Přímo podél ní to na
kole moc nepůjde, tak ji až před Beroun budeme sledovat spíš na dálku. Na konci tohoto cykloputování se
opět vrátíme do naší milované Prahy, a to už budeme níž než 200 m n.m. 

Vše bude o dost dobrodružnější, pokud si budeme sami vařit na ohni. A to právě budeme, takže se
neváhejte přidat a pokud možno pozvěte i své přátele, kamarády a kamarádky!

Odjezd: NE 17.7. 14.15 vlakem z hl.nádr. (Planá 16.53); sraz k     odjezdu do 14.00   u vlaku R758 směr Cheb
Trasa: Planá – pramen Mže – Tachov – Stříbro – Plzeň – Skryje – Zbečno – Beroun – Praha ; většinou

silnice a cesty, občas více terénu, denně kolem 50-60 km
S sebou: vybavené, promazané kolo  + náhr. duše, přílba; pláštěnka, baterka; jídlo na první 2 dny a věci

k vaření;  spacák,  karimatka,  věci  k táboření,  plavky;  mapy  KČT 28,31,33,36;  doklady,  peněžní
rezerva

Přihlášky + záloha 300Kč (doprava+společné výdaje) do PÁ 20.6. 2014 v kabinetě 410

30.1.2014    Těšíme se na vás!    Martin Klepetko, Jakub Matušek (6.A)  a spol.

Aktuální DODATKY: 

**  BRNKAČKA:  každý účastník zavolá v SO 16/8  20-21h na č.251 811 478 nebo 776 153 793
(potvrzení účasti pro rezervaci místa na kolo ve vlaku, doladění detailů)

*  první 2 díly cykloseriálu  PO PROUDU  - Kocába i Sázava – byly zdařilé
*  z Prahy vyrazíme netradičně odpoledne (ráno nejede vhodný vlak) a přenocujeme u hranic
*  Mži/Berounku  budeme sledovat občas přímo z břehu, častěji z větší dálky – podle možností 
*  většinou silnice a cesty, jen občas terén; zastávky u pamětihodností, na jídlo nebo k odpočinku
*  počítá se s tradičními doplňky programu – rituálek u pramene i ústí, odhady aj.
*  budeme potkávat různé zajímavosti, užívat si lesních zákoutí i otevřené krajiny 
*  počítá se s koupáním v rybnících nebo v řece … 
*  táboření znamená také pohodové večery u ohně pod hvězdnou oblohou (+ čtení na dobrou noc)
*  při špatném počasí hledáme sokolovny, školní tělocvičny, fary – sandály apod. vhodné
** kdo nemůže na všechny dny: cenu má i jen dílčí účast – každý den bude stát za to
*  4.díl cykloseriálu PO PROUDU: SO 6/9  Výmola  -  rozloučení s cykloseriálem  

15.6. 2014       Na toto prázdninové cykloputování srdečně zve také      Z.Lauschmann (776153793)
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