
         Arcibiskupské gymnasium Praha a přátelé

  PO PROUDU   Výmoly
Závěrečná vyjížďka letošního cykloseriálu

         Sobota  6.9. 2014 
Milí přátelé bicyklů a vody!

Letošní cykloseriál  PO PROUDU  českých řek a říček  
se důstojným srpnovým 3.dílem  Mže-Berounka  nachýlil ke svému závěru. Středočeská  Výmola  je sice méně
známá, ale určitě dost zajímavá, jak jistě potvrdí pamětníci nedávné Čtyřiadvacítky Povýmolí. Naše trasa slibuje
daleké výhledy i malebná zákoutí s lesními rybníky. Cestou uvidíme několik významných památek, připraveny
jsou Odhady, hříčka Na pukavce, horské a terénní prémie. Navíc den jistě přinese i četné zážitky neplánované…

Rozhodně však tento cyklovýlet může ještě aspoň na čas přivolat zpět prázdninovou atmosféru.

Tak se přidejte a pozvěte i přátele – akce je otevřená!

Odjezd:  9.07 z hl.nádr. do Prahy-Kolovrat, sraz do 8.50 na nástupišti (u vlaku), dochvilnost nezbytná!;
jízdenky se nekupují, jedeme i s kolem na Open Card (kdo nemá, zařídí se samostatně)

Trasa    : Kolovraty – Strašín – Mukařov  (pramen Výmoly 420m/m, svačinka) – Březí (sv.Bartoloměj, hradiště,
brod) – Sluštice (u rybníka oběd - s ohněm se počítá) – Úvaly – Vyšehořovice (mj. 3 zříceniny) – Mochov
(malá vrcholová prémie ke kostelu) –  ústí  Výmoly do Labe cca 170m/m – Čelákovice (zpáteční vlak);
celkem kolem 50km (– Praha /+20 km/ - bude-li chuť), většinou silnice a cesty, občas terén

Návrat   : nejspíše 19:05 hl.n. (možná 18:05, v nouzi 20:05); chrti do ?20h k metru B)

S     sebou : vybavené, promazané kolo+náhr.duše, přílba, pláštěnka, jídlo+pití na celý den, (mj. něco na opečení),
jízdné do 50 Kč (podle počtu osob, leg.MHD s sebou)

Přihlášky + účastnický příspěvek (20Kč): do ČT 4/9  v kab. 410 (prof. Lauschmann), pro hosty: 776 153 793

Na pěkné zakončení seriálu v sedle se spolu s dalšími cyklonadšenci i s vámi těší

25.8. 2014                                                          Zdeněk Lauschmann
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