
 Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé
  

  Brdy  OPEN - 30.4. 2016
Skoromájová cykloexpedice mj. na neuvěřitelné místo

Milí přátelé bicyklů!
 Do vojenských Brd už jsme nakoukli – poprvé na běžkách (2010) a před časem i na kole

(2013 – Kolmo na Brdy) – vždy to bylo mírně nelegální. Od letoška se tam ovšem opravdu  smí,
a tak toho hned využijme. Třeba vznikne i brdský cykloseriál – rozlehlé jsou aspoň na tři díly. 

Napoprvé to vezmeme od západu – určitě všichni navštívíme hradní zříceninu Valdek a
pak se možná rozdělíme. Mladším bude stačit letiště pod Hejlákem, starší mohou jet dál a výš a
také na  jedno místo s dosti neuvěřitelným názvem. Návrat všech do Komárova a Hořovic.

Doprava je možná vlakem, ale při účasti rodičů i vlastními auty (nahlásit předem).

Akce je otevřená - můžete pozvat i přátele!

Odjezd : 8.12 z hl.n. do Hořovic (9.07);  sraz  do 7.50 u vlaku (R764 směr Cheb)

Trasa   : Hořovice – Komárov  – Valdek (svačinka) – Hejlák 691 m/m (rozhled, letiště) – Houpák
794 m/m (údajně nejlepší rozhled v Brdech, bunkry, pomník leteckého neštěstí) – místo X
(oběd, s ohněm se počítá) – Svatá Dobrotivá (klášter) – Hořovice ; kratší okruh do 20 km
(z Komárova), delší (z Hořovic) cca 50 km , většinou cesty, místy terén

Sraz všech (budou-li auta): Komárov - 9.30 u sokolovny (z centra směr Chaloupky, ul. Sokolská)

Návrat (z Hořovic každou hodinu)  : Praha hl.n. snad již 17.41, možná až 19.41, podle okolností

S     sebou :  vybavené,  promazané kolo+náhr.duše,  přílba, pláštěnka,  jídlo+pití  na celý den (mj.
něco na opečení), jízdné (i s kolem) tentokrát kolem 180 Kč (podle počtu osob)

Různé   :  * tempo bude rozumné, mladší nemusí mít obavy; ani chrti nebudou zkráceni: zajedou
si někam navíc, vyzkoušejí si zručnost v terénu, pojedou napřed a budou se opalovat … 

   * už jsme ujeli za den také přes 100 km bez potíží, ale je jasné, že i méně km může pokazit
počasí, závady a leccos jiného; proto se obrníme dobrou vůlí proti všem protivenstvím

    * vyjeďte si někdy předem a “oseďte si sedlo” (1. jarní vyjížďka bývá bolavá – nepodceňte!)

Přihlášky   (ústní)  + účastnický příspěvek 20 Kč+záloha 100 Kč na vlak - do ST 27/4   v kab. 410 

Dotazy: prof. Lauschmann, kab.410, 776 153 793, 251811478 več., 211.cz@centrum.cz

                             Na brdské jaro v sedle      se spolu s vámi těší
18.4. 2016 za  AG       Zdeněk Lauschmann
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