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Podle cykloseriálu STŘÍBRNÉ oKOLO Prahy 2000-2001
otvíráme dvoudílný cykloseriál STŘÍBRNÉ OKOlo Prahy
2.díl : Sever - STŘEDA 16/10/2013
Milí přátelé bicyklů - z AG i odjinud ! Letošní rok je různým způsobem vzpomínací.
Jednou z hezkých tradic mimoškolní činnosti na AG jsou cykloseriály - 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 připomínáme ještě teď na podzim.
Při svém provedení v letech 2000-2001 měl seriál 4 základní etapy - JZ, JV, SV, SZ. V
přidaném pátém dílu měli příležitost ti, kteří některou etapu vynechali; ve dvou větvích ze
Zličína do Klánovic objeli Prahu za jediný den. A podobně to uskutečňujeme i nyní, ale ve
dvou dnech, aby nikdo o nic nepřišel, a také Klánovice nahradí Černý Most. V rámci projektu
pak vymyslíme zbrusu nový, originální cykloseriál pro jaro 2014.
Náš staronový seriál, počátkem září slibně rozjetý, nyní tedy pokračuje druhým dílem. Prahu
jsme zatím obkroužili z jihu a zbývá dokončit ono symbolické oko také ze severu. Možná už
nebude tak úžasné počasí jako na 1.dílu, ale čekají nás opět zajímavá místa, daleké výhledy
k severu, přívoz přes Vltavu a snad zase ohýnek v čase oběda. Hlavně však znovu proženeme
bicykly, navíc v příjemné společnosti a dokonce místo školy!
Tak se nechte zlákat a pozvěte i přátele - akce je otevřená!
Sraz : do 9,00 metro Zličín (výstupní hala k povrchové dopravě)
Návrat : kolem 16. hodiny k metru B - Č.Most, případně dříve (Masar.nádr., metro C - Letňany)
Trasa : Zličín - Sobínka (nejvyšší místo Prahy - 398 m n.m.) - Řepy - Ruzyně - Př.Kopanina Únětice - Tichým údolím - Roztoky (zámek, poblíž nejnižší místo Prahy - 189 m n.m.) - přívoz
přes Vltavu - Zdiby - Březiněves - Kbely - Satalice - Černý Most; většinou vedlejší silnice a
cesty, profil převážně rovinatý, občas terén; celkem cca 45 km (lze zkrátit - postupně možnosti
odpojení), tempo bude opět rozumné
S sebou : promazané kolo s příslušenstvím+náhr.duše, přílba (bez ní nelze jet!), jídlo (+ něco
na opečení - s ohněm se počítá) + pití, pláštěnka, leg. MHD, kartička zdrav. pojišťovny, přívoz
20Kč+rezerva 50 Kč; báglík raději na nosiči než na zádech!
Účastnické číslo = přihláška : PO 14/10 v 10,00 v kab. 410, účastnický příspěvek 20 Kč/os).
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Kdo již číslo má, vezme si ho s sebou; kdo nebyl na 1.dílu, dostane číslo nové.
Dotazy : Zdeněk Lauschmann, kab.410; lauschmann@arcig.cz [3] ; 776 153 793; 251 811 478
Na další pěkný podnik v sedle se spolu s vámi těší
21.9.2013 Z.Lauschmann
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Pro zvětšení a tisk v pdf klikněte. [4]
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