Arcibiskupské gymnázium Praha & přátelé

Slánský saxofon
Sobota

5.9. 2020

Poprázdninová cyklovyjížďka – zrušená trať, skalky, prasopka, ?2x zmrzlina, ?koupání
Milí přátelé bicyklů!
Prázdniny už jsou zase fuč, ale léto přece neskončilo - tak si ještě vyjeďme!
Na Slánsko sice nemíří davy zahraničních turistů, rozhodně to však není kraj bez zajímavostí
a vnímavé oko i chápavá ruka tam má čeho se zachytit. Zkusíme si všímat pozorněji než jindy
a bude s tím spojená i jedna pokusná, trochu neobvyklá aktivita. Určitě si také zajezdíme místy i trochu terénem, občas po cyklostezce, většinou to budou menší silnice a cesty.
Odjezdy z Prahy tentokrát budou možné dva - sportovnější a pohodlnější.

Tak neváhejte a přidejte se, akce je otevřená i přátelům!
Odjezdy: přivstávači – 8.12 z Masar.nádr. do Kralup/Vlt. (8.45), sraz do 8.00 u pokladen;
přispávači – 9.04 z hl.n. do Podlešína (10.32), Smíchov sev.nást. 9.11, Zličín 9.38;
/tato skupina startuje samostatně, vedoucí bude upřesněn podle přihlášených/
Trasa : (přivstávači) Kralupy/Vlt. - Olovnice - Podlešín (připojení přispávačů) - dále
společně: Podlešínská jehla - Husova skalka v Knovízi - Slaný (Slánská hora, hist.
město, ?1.zmrzlina) - Sloup vinařů a rybářů - Dolín - Hobšovický rybník (pozdní
oběd, s ohněm se počítá) - Velvary (hist. náměstí, ?2.zmrzlina) - N.Ouholice; ráno
cca 15 km, z Podlešína společně přes Slaný do Velvar 25 km, závěr k vlaku do 10
km
Návrat do Prahy (předpokládaný): 18.16 Mas.nádr. (Podbaba 18.07, Holeš.-zast. 18.11)
Různé : * metro Zličín - nádr.Praha-Zličín cca 1,6 km (ul. K metru, Na Radosti, K Blatinám)
* vlak do Podlešína je tzv. Cyklohráček (ze Smíchova po „Pražském Semmeringu“)
* hádanka (za žížalku): ?proč se tato vyjížďka jmenuje Slánský saxofon?
* detaily trasy i příp.program doladíme na místě podle okolností
S sebou: vybavené a promazané kolo, přílba, náhradní duše (povinná); pláštěnka, jídlo+pití,
kartička zdrav.pojišťovny+ISIC+leg.MHD, (mapa KČT č.9), vlak do 100Kč (dle trasy)
Přihlášky (ústní, hosté tel., mail) + záloha 50 Kč (vlak): do ČT 3.9. kab.410, hosté na srazu
Na babí léto v sedle a s příjemnou společností se těší
24.8. 2020

Zdeněk Lauschmann
----------------------------------------------------------------Nejbližší další možná akce: Čtyřiadvacítka 24.10. 2020 - tradiční pěší výprava od půlnoci
do půlnoci - najde-li se předem dost zájemců, propojíme tento náročný podnik s letošním
jarním neuskutečněným maratónem – info brzy na webu AG

