
      Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

  Rokycanské Podbrdí 22-24/4/2022

   Svatojiřské svěží cykloputování     

Milí přátelé kol a modré oblohy!
Po  2  letech  jarního  cykloputovacího  půstu  je  tu  nabídka  akce  alespoň  víkendové

(„květnové dny“ jsou neděle). Zamíříme na západ - do podhůří Brd, které v neděli i navštívíme.
Celý podnik je připraven tak, aby ho zvládli i jen středně dobří cyklisté. Chrti počkají nebo

si  něco  přidají,  zajištěný  nocleh  pod střechou 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  :   PÁ 22/4   14.08 z hl.n. vlakem R 764 do Rokycan,  sraz  do 14.00 u vlaku 
Návrat   :   NE 24/4  16.51 hl.n. (R 769 od Rokycan) 

Trasa s místy noclehů: Rokycany - Vršíček (kaple) - St. Plzenec (rotunda) - Koterov; - podél
Úslavy - Kozel (zámek) - Lopata (zříc. hradu) - Spálené Poříčí; - Padrťské rybníky -
Mirošov - Rokycany;  pá+so+ne cca 30+50+40 km, hlavně silnice a cesty, občas terén

Noclehy: základní zázemí (sokolovny), spacák+karimatka nutné
Vaření  :  malé vařiče, ešusy; vařit se bude ráno a večer (kuchyňka), obědy cestou podle situace
Jídlo a nákupy : spec. věci raději s sebou, běžné lze dokoupit v místech a cestou

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+ISIC)

Přihlášky   do ÚT 19.4.   mailem  , záloha 400 Kč ve   ČT 21.4.   ve škole  , příp. doplatek až podle skut.
výdajů; s sebou rezerva aspoň 500 Kč

Dotazy, připomínky : AG – kabinet  410, tel. 776153793,  lauschmann@arcig.cz

Na pěkné poježdění i na veselé lidičky se spolu s vámi těší
9.4. 2022                     Zdeněk Lauschmann
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