
       Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

Cykloputování  13.-19.8. 2016

 Český les – doma i za humny 

Noclehy a nákupy doma, ježdění dost i v Bavorsku; táboření, koupání, pohoda 

Milí přátelé bicyklů, lesnatých obzorů, malebných městeček i zaniklých vesnic!

Do Českého lesa jsme nakoukli loni při pěší Expedici Bažantov a bylo to silně inspirující k další návštěvě.
Malebná krajina s občasnými svědky minulosti,  hluboké lesy i podhorské louky, málo lidí - to bylo na české
straně.  Německo je obydlenější, ale ty lesní hladké asfaltky pro cyklisty také nejsou k zahození, tak to zkusíme
nějak šikovně prostřídat. Občas potkáme i terén (hlavně při hledání nocležišť) – to bude jistě vítané zpestření. 
 Akci zvládnou i mladší cyklisté. Chrti počkají nebo si něco přidají, jedeme v pohodě, s koupáním podle
možností a chuti. Večerní ohně s kuchtěním a povídáním o všeličem obvykle končí čtením na dobrou noc. 

Ke zdárnému průběhu je nutné spolehlivé kolo s     nosičem a brašnami pro     bezpečné zabalení všech věcí.

Sestava na tyto podniky bývá znamenitá, o legraci a nevšední zážitky ještě nikdy nebyla nouze.

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

Odjezd  :  SO 13/8  8.12 z hl. nádr. vlakem Rx764 do Mar.Lázní (11.05),  sraz  do 7.45 u pokladen 
Návrat   :  PÁ 19/8 18.41 hl.n. (EC355 z Domažlic) 
Trasa (rámcově) : Mar. Lázně – Dyleň 940 m/m – tzv. Střed Evropy – Bažantov (vzpomínka na expedici 2015) –

Přimda – Stadlern – Čerchov 1042 m/m – Domažlice; denně kolem 50km, zastávky u zajímavostí
Noclehy:  pokud možno volně v lese - stany, přístřešky; za nepříznivého počasí tělocvičny škol, sokolovny, fary
Vaření  :  malé vařiče, ešusy; vařit se bude ráno a večer, obědy  cestou podle situace
Jídlo a nákupy : z  Prahy netřeba brát velké zásoby – průběžně lze dokupovat potřebné věci
S     sebou :  fungující  kolo  +  náhr.duše+nářadí+osvětlení,  přílba;  přenocovací  výbava,  věci  k vaření;  rezervní

oblečení  i  přezutí  (při  event.  promoknutí),  pláštěnka  (určitě!),   baterka;  osob.doklady  (mj.ISIC,
průkazka zdrav. pojišťovny, OPEN Card); příp.mapy: KČT č.2,28,29

Cena : jízdné celkem do 600Kč, ostatní (vstupy aj.) podle okolností; s sebou na jídlo + rezerva
Přihlášky   do PÁ 24.6., záloha 300 Kč do 30.6. , hosté po domluvě

BRNKAČKA : každý účastník zavolá v PÁ 12/8 v době 18-19h na č. 251 811 478 (doladění detailů)

Dotazy, připomínky : AG – kabinet  410, tel. 776153793, 251811478 večer, 211.cz@centrum .cz

Na pěkné poježdění i na veselé lidičky se spolu s vámi těší
20.6. 2016                     Zdeněk Lauschmann

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

Přihláška na akci  Cyklo ČESKÝ LES 13-19/8/2016

Jméno : Rodné č.:

Telefon vlastní: rodiče: Souhlas rodičů:
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