
       Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

CykloMORAVA  16-21/8/2015

Drahanská vrchovina  a (širší) okolí

Moravský Alcatraz, skála Průchodnice, 50 mravenišť ve Studeném koutě, ... 

Milí přátelé bicyklů, větrných mlýnů a hasičských muzeí!

MOTTO :  Motto je od Karola M. – cyklisty a vtipálka ze Slovenska,
 6 stupňů obtížnosti jízdy ale od teď už vážněji.
    na horském kole : Zatímco věznice na hradě Mírov je známá, skálu Průchodnici u Bouzova
1. tlačení kola do kopce prošel asi jen málokdo a Hanácké Mont Blanc s mravenčí kolonií bude pro
2. tlačení kola po rovině mnohé jistě také něčím novým. Jeskyně potkáme na začátku i na konci, 
3. tlačení kola z kopce podobně zříceniny, rozhledny, různé přírodní rezervace a rozmanité další 
4. vynášení kola do kopce pamětihodnosti – někde se určitě i zastavíme.
5. nesení kola po rovině Hlavně si však dobře zajezdíme, a to nejen po silnicích, ale občas i
6. snášení kola z kopce terénem (viz motto). Akci zvládnou i mladší cyklisté. Chrti počkají nebo si

něco přidají, jedeme v pohodě, s koupáním podle možností a chuti.
… až k 6.stupni snad Večerní oheň s kuchtěním a povídáním o všeličem obvykle končí 
na letošní Moravě nedojde  … čtením na dobrou noc. Ke zdárnému průběhu je třeba mít spolehlivé kolo

s     nosičem a brašnami k     bezpečnému 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  :  NE 16/8  14.51 z hl. nádr. vlakem R893 do Zábřeha n.Mor. (17.09),  sraz  do 14.30 u pokladen 
Návrat   :  PÁ 21/8 20.15 hl.n. (R 864 z Brna) 
Trasa (rámcově) : NE :  jen výjezd z města a utáboření (poblíž Jestřebí) 

PO  –  ČT  :   –  Mírov   –  Bouzov  –  Mladeč;   –  Mladečské  jeskyně  –  Špraněk  –  Průchodnice  –
Přemyslovice – Velký Kosíř; – Plumlov – Protivanov – Skalky 735m;  – Sloup – Macocha – Křtiny;
PÁ :  – dopol. ještě v Moravském krasu – odpol. dojezd do Brna k vlaku;
denně kolem 40-50km, většinou silnice nebo cesty, občas terén

Noclehy:  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.51,52,86

Cena : jízdné celkem do 500Kč, ostatní (vstupy aj.) podle okolností; s sebou na jídlo + rezerva
Přihlášky   do ST 24.6. , záloha 300 Kč do 30.6. , hosté dle domluvy

BRNKAČKA : každý účastník zavolá v SO 15/8 v době 20-21h 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. 2015                     Zdeněk Lauschmann

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

Přihláška na akci  CykloMORAVA  16-21/8/2015

Jméno : Rodné č.:

Telefon vlastní: rodiče: Souhlas rodičů:
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