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Téma: Občasná nástěnka [2]
Z nebílé Prahy na jeden den v bílém království
Po loňské nepoužitelné zimě byl letos zimní podnik pro běžkaře vypsán, a to opět do již
dvakrát osvědčených Jizerských hor. Tentokrát sestava silně omládla, zejména zásluhou 4
statečných zástupců 1.A.
Z Bedřichova vyrazilo celkem 15 lyžníků a 6 z nich zdolalo hlavní cíl – Černou horu 1085 m
n/m včetně vyhlídkových Sněžných věžiček 1055 m n/m. Tento okruh zahrnul při návratu ještě
Olivetskou horu a překonal 26 km s převýšením 650 m. Nejdramatičtější, ale zároveň i
nejzábavnější to bylo jako obvykle při sjezdu „necestou“. Náš věrný liberecký spoluúčastník
Milan Štryncl rovnou předpovídal : „Dolů z Černé hory? No to musíte zout!“ Ale to my zrovna ne
: když může básník „nesklonit očí svých“, tak my zase můžeme „nesejmout běžek svých“ a už
se to šněrovalo krpálem střemhlav mezi smrčky jako předloni z Holubníku.
Ostatní skupinky se pohybovaly každá svým tempem v okolí Kristiánova a Josefodolské
nádrže a všichni si užívali krásné bílé zimy, která je v Praze čím dál vzácnější.
Odkaz na trasu: http://www.cykloserver.cz/f/3f83170387/ [3]
Zdeněk Lauschmann

Nejbližší další akce:
7/2 Alvarezovy skály - výlet s tombolou (pro všechny) + zimní táboření do 8/2 (pro otužilé)
7-8/3 HVOZDNICE aneb „les + trochu nebes“ (víkend pro všechny)
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Galerie:
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Příbuzné články k tématu:
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Slovensko 2018:...

O Řípském maratónu...

SLOVENSKO 2018:...

Řípský (půl)maratón
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