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Milí přátelé kol a modré oblohy!
S jarem za dveřmi přichází nabídka odvážného, částečně zahraničního cyklopodniku. Loňská
„4 česká esa“ procházela krajinou dosti zvlněnou, letos bychom si mohli užívat naopak
širokých rovin, horami obklopených. Až v závěru naší cesty údolím Moravy se pod Chřiby
objeví náš hlavní cíl – staroslavný Velehrad, odkud už zamíříme ke zpátečnímu vlaku domů.
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. Večer se kuchtí a v pohodlí
odpočívá, dá se však 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 se přidat a všechno si pěkně na vlastní kůži užít!
Odjezd: ST 1/5 9.50 z hl.n. vlakem R 277 do Bratislavy, sraz 9.30 u pokladen
Návrat: NE 5/5 15.04 hl.n. (R888 od Uh.Hradiště)
Trasa s místy noclehů: Bratislava – Gajary u Malacek – Hodonín – Baťův kanál – Velehrad –
St.Město u UH; denně kolem 60km (čt - so), hlavně silnice či cesty, občas terén
Noclehy: pod střechou, se základním zázemím (sokolovny apod.), spacák+karimatka nutné
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; spací výbava, věci k vaření;
tenisky na přezutí do budov, rezervní oblečení (při event. promoknutí), pláštěnka (určitě!),
baterka; osob.doklady (OP, průkazka zdrav. pojišťovny, leg. MHD)
Přihlášky a finance: do PÁ 22.3. s předzálohou 100 Kč, zbytek zálohy 500 Kč do PO 29.4.,
příp. nevelký doplatek až podle skut.výdajů; s sebou na jídlo + rezerva cca 30 Euro
Dotazy, připomínky: AG – kabinet 10, tel. 776153793, 211.cz@centrum.cz [3]
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