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Milí přátelé bicyklů!
Kolem květnových svátků budeme mít  ředitelské volno a byla by škoda nikam nevyjet.

Jedinečnou příležitostí trochu se protáhnout je druhý díl čtyřdílného cykloseriálu  PO PROUDU,
věnovaný tentokrát Sázavě. Tuto řeku zná každý, ale jen málokdo může říci, že viděl její pramen.
Kromě toho na nás čeká mnoho jiného zajímavého, tradiční seriálové doplňky a další zážitky.

Nezmeškejte tedy tuto skvělou příležitost a pozvěte i přátele - akce je zcela otevřená!

Odjezd:  čt 8.5.  7.47  vlakem z Prahy-Smíchova do Žďáru n. Sáz., sraz do  7.20 u pokladen
Trasa:  Den první: Žďár nad Sázavou - Sklené - Devět skal 836 m n.m. - Herálec - pramen Sázavy
(760 m n.m.) - Zelená hora (možnost prohlídky kláštera) - Žďár nad Sázavou, celkem asi 50 km;
tato trasa je pojednána jako okružní jízda kolem Žďáru nad Sázavou, spojená s prohlídkou tamních
přírodních i kulturních krás, kterých je požehnaně 
Den druhý: Žďár n.S. - Hamry nad Sázavou (Rozštípená skála, mamut) - Přibyslav - Pohled -
Okrouhlice - Světlá nad Sázavou – Stvořidla – Ledeč nad Sázavou; celkem asi 60 km
Den třetí: Ledeč nad Sázavou – Chřenovice (zříc.hradu) - Zruč n.S. - Český Šternberk - Sázava
(klášter); celkem asi 65 km
Den čtvrtý: Sázava – Čerčany - Poříčí n.S. - Zbořený Kostelec - Týnec n.S. - Kamenný Přívoz -
Davle (200m.n.m.); celkem asi 65 km
Návrat: neděle 11.5. nejspíše v 18:35 na hlavní nádraží (vlakem od Davle)
S sebou: seřízené kolo s     nosičem   a brašnami, náhradní duše+pumpička+souprava k lepení, přílba;

k     noclehu   (v tělocvičnách) spacák+karimatka, přezutí nutné;
jídlo na první den, další můžeme dokupovat  cestou, vaření ráno a večer (na vlastních vařičích,
ešus + lžíce nutné), obědy podle okolností (venku u ohně, nebo naopak ve městě u obchodu)
finance kromě zálohy: jídlo (dle vlast.uvážení), případné vstupy (cca 100Kč), rezerva (500Kč)

Přihlášky (ústní) + záloha 300 Kč (doprava+noclehy) do ÚT 6/5  v kab.410
Dotazy: Daniel Slanina, VI.B, 728 044 753, dan.slanina@gmail.com

Na důkladný jarní výlet se spolu s vámi těší 
30.1.2014 Daniel Slanina a spol.

Aktuální  DODATKY  :  * myslete na chladno (rukavice), na déšť (pláštěnka), na tmu (baterka)
*  1.den bude vlastně „nalehko“ – většinu věcí si necháme po příjezdu do Žďáru v sokolovně
*  Sázavu budeme sledovat někdy přímo z břehu, jindy z větší dálky – podle možností a času
*  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, hříčky s koly aj.
*  večery (kromě vaření) – klídek či pohyb, porada k dalšímu dni, čtení na dobrou noc 
** kdo nemůže na všechny dny: cenu má i jen dílčí účast – každý den bude stát za to
*  3.díl seriálu: 17-22/8 Mže-Berounka ; 4.díl: 6/9 Výmola

27.4.2014            Na toto parádní cykloputování srdečně zve také      Z.Lauschmann (776153793)
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