
Arcibiskupské gymnázium Praha , Sokol Praha – Zlíchov a další spřátelený lid

ZE  ZÁHROBÍ  DO  NEBES

pondělí 13. - pátek 17.8. 2007
Prázdninové cykloputování spíše pro pohodáře

Milí přátelé kol a modré oblohy !
Loňská cykloakce OD PÁTKU DO ÚTERÝ  se setkala s dobrým ohlasem, a tak i letos zkusíme na pár dní 

podobně vyrazit. Jako loni občas zastavíme u zajímavé pamětihodnosti či na koupání. Krajina bude mírná i zvlněná, 
do kopců z nás poteče pot, ale také si  vychutnáme sjízdky. Budeme hledat hezká místa na táboření,  užijeme si 
večerního vaření na ohni, písniček s kytarou, klábosení i čtení na dobrou noc.

Tak se můžete přidat – odkudkoli, velcí i menší – však se srovnáme !

Odjezd :  PO 13.8.  6,21 z hl.nádr. do Březnice – sraz  6,00 u rychlíku R794 Otava
Návrat  :  PÁ 17.8.  17,45 nebo 19,45 hl.n. (rychlíkem od Chebu, staví na Smíchově 17,37 resp. 19,37)
Trasa   :  Březnice  – Záhrobí – Nepomuk – Chotěšov – Kladruby – Lázně Kynžvart – Pomezí n. Ohří – Nebesa – 

Františkovy Lázně ; denně kolem 50 km, většinou silnice nebo lepší cesty, občas i terén
Spaní    : stany či celtové přístřešky, při špatném počasí tělocvičny škol, sokolovny, fary
Vaření : malé vařiče, ešusy; vařit se bude ráno a večer, při dobrém počasí na ohni; obědy vyřešíme buď zastávkou 

v pohostinství nebo i jen z vlastních zásob
Jídlo a     nákupy   : z  Prahy není třeba brát velké zásoby - denně můžeme dokupovat potřebné věci
S     sebou   :  fungující  kolo  +  náhr.duše  + nářadí + osvětlení, přílba; přenocovací výbava, věci k vaření;  tenisky 

na přezutí,  rezervní  oblečení,  pláštěnka  (určitě!),  čepice,  baterka;  osob.  doklady  (OP,  průkazka 
zdrav. pojišťovny, leg. MHD); map je bohužel fůra (dle trasy) – např. KČT č. 1,2,28,31,32,35 (erár bude)

Přihlášky a     finance   : do PÁ 29.6. 400 Kč (doprava+společné výdaje); s sebou mějte na jídlo a navíc rezervu
   500 Kč/os

Dotazy, připomínky : AG – kab. 410, event. tel.251811478 večer nebo 776153793, e-mail: 211.cz@centrum.cz

BRNKAČKA :  každý účastník zavolá v NE 12.8. 2007 mezi 20.00 a 21.00 na tel.č. 251811478   (potvrzení účasti, 
doladění detailů)

Na hezký podnik a prima partu se spolu s vámi těší
24.6.2007     Zdeněk Lauschmann

====================================================================

PŘIHLÁŠKA  NA      KOLA    ZE     Záhrobí do     Nebes    13  -17/8/2007  

Jméno : Rodné č.:

Telefon : Podpis   :
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