
Arcibiskupské gymnázium Praha  2013-2014  -  rok oživených tradic

Podle cykloseriálu  STŘÍBRNÉ  oKOLO  Prahy  2000-2001

otvíráme   Dvoudílný cykloseriál

                 STŘÍBRNÉ  OKOlo  Prahy

                     

                             1.díl  : Jih 

                        SO  7/9/2013
Milí přátelé bicyklů – z AG i odjinud !

Letošní  rok  bude  různým  způsobem  vzpomínací.  Jednou  z hezkých  tradic  mimoškolní
činnosti na AG jsou cykloseriály – bylo např.: Dlaň (rozhledny), Dekapolis (města) , Tría pollón
(stromy). Nejrozsáhlejší bylo rozhodně České kolo (objezd republiky); tomu předcházelo Stříbrné
kolo (objezd Prahy), a právě tento vůbec první cykloseriál si připomeneme ještě teď na podzim. 
    Při svém provedení v letech 2000-2001 měl seriál 4 základní  etapy – JZ, JV, SV, SZ.
Přidaný pátý díl pak byl příležitostí pro ty, kteří některou etapu vynechali; ve dvou větvích ze
Zličína do Klánovic obkroužil Prahu za jediný den. A podobně to provedeme i nyní, ale ve dvou
dnech, aby nikdo o nic nepřišel, a také Klánovice nahradíme Černým Mostem.

Někoho  možná  překvapí  značná  rozlehlost  naší  milé  Prahy,  všichni  jistě  ocení  řadu
nečekaně hezkých míst v jejím okolí. Lze jet na jakémkoli kole, ale je třeba počítat i s terénními
úseky. Mladší se nemusí obávat – za celý den a s přestávkami se to ujede (skoro) snadno. Bude-li
pěkně, stihneme i koupání.

Tak se nechte zlákat a pozvěte i přátele – akce je otevřená!

Sraz     : do 9,00  metro Zličín (výstupní hala k povrchové dopravě)
Návrat :  kolem 18. hodiny k metru B – Č.Most, případně dříve (Jižní Město, hl.n., Mas.nádr.)
Trasa   :  Zličín – Krteň – Ořech – Radotín – Zbraslav – D.Břežany – Průhonice – Uhříněves –

Běchovice – Černý Most; většinou vedlejší silnice a cesty, občas terén, celkem do 60km,
lze  zkrátit  (od 30.kilometru postupně 3 možnosti odpojení),  tempo bude rozumné 

S     sebou   : promazané kolo s příslušenstvím+náhr.duše, přílba (bez ní nelze jet!), jídlo + pití  (oheň
bude),  pláštěnka,  leg.  MHD,  (koupací  potřeby  –  voda  cestou  je),  kartička   zdrav.
pojišťovny, peněžní rezerva 50 Kč; báglík raději na nosiči než na zádech!

Účastnické číslo = přihláška : ST  4/9 v 10,00    v     kab. 410   (účast.příspěvek činí 20 Kč/os).

Poznámky k     cykloseriálu   :    *  účastnické číslo zůstává majiteli po celý seriál
*  2.díl  Sever :  v rámci projektového dne  (zřejmě ST 16/10) – vyjde zvláštní dopis
*  pamětní lístečky  budou dvoudílné a 100% věrní účastníci získají navíc bonus
*  celý seriál je akce nesoutěžní, ale různé hříčky či horské prémie se možná objeví 

Dotazy  :  Zdeněk Lauschmann, kab.410;  lauschmann@arcig.cz;  776 153 793;  251 811 478

Na všechny veselé kolisty se těší 
28.8.2013                                                              Z.Lauschmann                     
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