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Téma:
Občasná nástěnka [2]
Milí přátelé bicyklů!
Proč ty prázdniny utečou vždycky tak rychle?! Ale léto stále trvá - tak si ještě vyjeďme!
Nymbursko je příjemně rovinaté a nabízí řadu zajímavostí včetně bývalých řepařských
železniček (dvě uvidíme). Ojedinělá sbírka 12 bludišť a labyrintů v parku loučeňského zámku je
evropská rarita - my si ji rozhodně nenecháme ujít a většinu těchto výtvorů i vyzkoušíme.
Tak neváhejte a přidejte se, akce je otevřená i přátelům!
Odjezd: .22 z Mas.n. do Milovic, sraz do 9.09 u pokladen, jízd.společná, leg.MHD s sebou
Trasa: Milovice (10.06) – býv.vojenské letiště – lesní rybník Jívák – Loučeň (polesí – lesní
pomníky, Smetanův dub; zámecký park – 12 bludišť a labyrintů), mezitím oběd, počítá se i s
ohněm – Mečíř (památka na Járu Cimrmana) – rozhledna Romanka (asi nejníže položená
rozhledna v ČR) – Nymburk, žst; celkem cca 45 km, většinou cesty a silničky, místy terén, občas
větší silnice
Návrat do Prahy: snad kolem 18h (v nouzi kolem 19h) - .49 hl.n. nebo .01 Mas.n.
S sebou: vybavené a promazané kolo, přílba, náhradní duše (povinná); pláštěnka, jídlo+pití,
kartička zdrav.pojišťovny+ISIC+leg.MHD, (mapa KČT č.17), 120Kč (labyrinty, rozhl.)
Přihlášky (ústní, hosté tel., mail) + záloha 100 Kč (vlak): do ČT 5.9. kab. 410, hosté na srazu
Na babí léto v sedle a s příjemnou společností se těší
29.8. 2019
Zdeněk Lauschmann

Nejbližší další akce už 21.9. – tradiční pěší výprava od půlnoci do půlnoci („Čtyřiadvacítka“),
najde-li se předem dost zájemců o tento náročný podnik – info brzy na webu AG
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