Cyklovýprava
informace:

termín:
kam jedeme:
sraz:
návrat:
cena:
vybavení:

Věci budeme mít uložené v kempu a odtud budeme vyjíždět. S sebou
si vždy vezmeme jen oběd., svačinu a pití, budeme jezdit nalehko.
Vybírat budeme polní cesty, ale je možné, že zabrousíme i na
nějakou pěšinu. Dobrodružné sjezdy nečekejte, spíš se sem tam
svezeme po silnici.
Do Mělníka dopravíme kola vlakem. Lístky je potřeba rezervovat
dost dopředu, takže je možné, že pokud se ozvete pozdě, už se
nevejdete.
Pro zaryté pěšáky se najde možná taky nějaký program, ale to bude
záležet na domluvě před výpravou.
sobota 6.5. – pondělí 8.5. 2017
Mšeno (spíme v karavanech ve vlastním spacáčku)
Sobota 6. 5. 2017 v 6:45 v Grussově ulici u býv. Misijňáku
(jedeme vlakem ze Smíchova v 7:59 přes Hlavní nádr. do Mělníka)
Pondělí 8. 5. 2017 kolem 18:15 k bývalému Misijnímu středisku
400 Kč - bude vybráno na srazu jako vždy
Jízdní kolo, přilbu
cyklistické brýle a blikačku, máte-li, reflexní proužek (vesty máme)
batůžek na cesty na kole, zámek (do dvojice/trojice)
spacák a karimatka
sváču na cestu a sobotní oběd, láhev s pitím
boty na kolo i na menší chození
oblečení na kolo, větrovka, čepka nebo šátek pod přilbu
misku na jídlo, lžíci, hrnek
teplé oblečení na spaní
oblečení do kempu (pozor, večer bude chladno), pláštěnku
věci pro osobní hygienu, toaletní papír, plavky, ručník
šátek, ostrý nůž, blok, baterku, KPZ
(Jan Kirschner – Prófa: 728 751 313)

!

Závazná přihláška na výpravu 6.5. – 8.5. 2017

!

Jméno dítěte:_____________________________________________
Operativní kontakt na rodiče: _________________________________
(pro případ mimořádné události)

dítě po akci:
• odchází samo
• vyzvednou jej rodiče




Podpis rodiče:_____________________________________________
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