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Téma: Občasná nástěnka [2]
Milí přátelé kol a modré oblohy!
Jaro je v plném proudu a s ním se přiblížilo také naše letošní čtyřdenní cykloputování. Jeho
osu tvoří čtyři věhlasné turistické cíle, ale i cestou mezi nimi potkáme řadu zajímavostí –
přírodních či historických. Určitě si dobře zajezdíme, a to nejen po silnicích, ale občas i
terénem.
Celý podnik je připraven tak, aby ho zvládli i jen středně dobří cyklisté. Chrti počkají nebo si
něco přidají, zajištěný nocleh pomůže překonat únavu dne. Je ale třeba mít kvalitní, spolehlivé
kolo s nosičem a brašnami k bezpečnému zabalení všech věcí, batoh na zádech se důrazně
nedoporučuje.
Večer se kuchtí a v pohodlí odpočívá, ale dá se i něco podniknout – podle chuti a možností.
Sestava na tyto podniky bývá znamenitá, o legraci a nevšední zážitky ještě nikdy nebyla
nouze. Takže je dosti důvodů přidat se a všechno si pěkně na vlastní kůži užít!
Odjezd: SO 5/5 9.36 z Masar. nádr. do Hněvic (10.46), sraz 9.20 u pokladen
Návrat: ÚT 8/5 15.49 hl.n. (R926 od Jaroměře), /v nouzi možná až 17.49/
Trasa: SO: Hněvice – Štětí – Kokořínsko – Bezděz – Bělá p.Bezdězem;
NE: - Bakov/Jiz. – kolem Humprechtu – Trosky – Rovensko p.Troskami;
PO: - pod hřebenem Tábora – Nová Paka – Pecka – pod Zvíčinou – Bílá Třemešná;
ÚT: - Kuks – Jaroměř; denně kolem 40-60km (8/5 méně), silnice či cesty, občas terén
Noclehy: pod střechou, se základním zázemím (školy), spacák+karimatka nutné
Vaření: malé vařiče, ešusy; vařit se bude ráno a večer, obědy cestou podle situace
Jídlo a nákupy: z Prahy netřeba brát zvlášť velké zásoby – průběžně lze dokupovat potřebné
věci
S sebou: fungující kolo + náhr.duše+nářadí+osvětlení, přílba; výbava na noc, věci k vaření;
tenisky na přezutí do budov, rezervní oblečení (při event. promoknutí), pláštěnka (určitě!),
baterka; osob.doklady (OP, průkazka zdrav. pojišťovny, leg. MHD); příp.mapy: KČT č. 16, 15,
19, 23
Přihlášky a finance: záloha 500 Kč do ST 2. 5., doplatek podle výdajů; s sebou na jídlo +
1

rezerva
Dotazy, připomínky: AG – kabinet 410, tel. 7761537 93, 211.cz@centrum.cz [3]
Na pěkné poježdění i na veselé lidičky se spolu s vámi těší
25. 4. 2018
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