
Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé 
  

Čtyřhrbý velbloud
Sobota  4.9. 2021

Poprázdninová cyklovyjížďka malebnými kopečky mezi Sázavou a Vltavou

Milí přátelé bicyklů!
Prázdniny se srpnem odlétají, ale léto přece dosud trvá - tak si ještě vyjeďme!

Mírně bizarní nadpis napovídá hned dvakrát: nemíříme do Polabí a výraznější kopce
nás čekají jen čtyři. Nápověda už neříká, že to bude vlastně krátké: necelých 30 km. A je tu
hned také nač se těšit - co nastoupáme, to si pak i sjedeme :-)! (Časově je to bohužel krajně
nevděčné - hodina nahoru = 10 minut dolů - ale jakáž pomoc? Tak si ty sjízdky aspoň o to víc
vychutnáme!) Pojedeme tentokrát většinou po menších silnicích, s 1-2 terénními mezihrami
(ve členitém terénu mezi dolní Sázavou a Vltavou není moc cyklostezek). Na své by si měli
přijít zvlášť „krajináři“, ale užít si to může určitě každý po svém. 

Tak neváhejte a přidejte se, akce je otevřená i přátelům!

Odjezd:  8.24 z hl.nádr. do Petrova (Čerčany), sraz 8.15 u vlaku, Bráník 8.43, sraz 8.30 u pokl.
společná jízdenka až Praha-Zbraslav - Petrov (do Zbraslavi na leg.MHD i s kolem)

Trasa : Petrov-žzast. (vyhlídka na Sázavu a Medník) - Pikovice - kolem Třebsína (vyhlídka
k Sázavě i k Vltavě) - Krňany - Teletín - vltavská vyhlídka Máj  (oběd, s ohněm se
počítá) (- ?Teletínský lom) - Vys. Újezd - Netvořice - k Sázavě - Krhanice žst (odj.
17.19) ; návrh trasy viz   http://www.cykloserver.cz/f/35b3286700/

Návrat do Prahy (předpokládaný): hl.n. 18.37, (?17.37), v nouzi 20.07; Bráník o 19´ dřív
Různé  : * odpoledne cestou rybníky, za dobrých okolností koupání možné 

* na trase venkovské hospůdky a 1 obchod, ale bez záruky; vlastní zásoby nezbytné  
* anketa o nejbrutálnější krpál a nejúžasnější sjízdek 
* detaily trasy i příp. program doladíme na místě podle okolností

S sebou: vybavené a promazané kolo, přílba, náhradní duše (povinná); ROUŠKA, pláštěnka,
jídlo+pití, kartička zdrav.pojišťovny+ISIC+leg.MHD, vlak s kolem do 100 Kč 

Přihlášky ústní do PÁ 3.9. 14h (hosté tel., mail) + záloha 50 Kč: kab.410 (hosté na srazu)

 Na babí léto v sedle a s příjemnou společností  se těší 

24.8. 2021   Zdeněk Lauschmann
                              -----------------------------------------------------------------
Nejbližší další možné akce: 
S Ludmilou na Tetín - ČT 16.9. - cyklopouť v den 1100. výročí sv. Ludmily
Čtyřiadvacítka 2.10. 2021 - tradiční pěší výprava od půlnoci do půlnoci 
(?+mimoř. podnik: Vraní hory /u Žacléře/ ?25.-26.9. - předběžně )


