Přátelé přírody, z. s. – skupina Praha
ve spolupráci se skupinou Koala téhož spolku pořádají

59. STEZKA – CYKLOTRASA
Do Českého ráje a Železných hor
čtvrtek 28. 9. až neděle 1. 10. 2017
Cyklotrasa Stezky je tradiční od roku 1977, kdy vznikla jako rozšíření pěších tras hvězdicového
putování Stezka. Má snadno předvídatelný průběh a styl. Jedeme přátelskou a příjemnou krajinou,
skoro vždy po vyznačených cyklotrasách nebo stezkách či místních komunikacích té nejnižší třídy,
občas terénem, tj. po kvalitních polních a lesních cestách, vyhýbáme se frekventovaným a hlavním
silnicím.
Po cestě tu a tam navštívíme něco zajímavého z přírodních nebo architektonických památek
(tučně), cukráren a romantických hospůdek, doplňování tekutin nevyjímaje. Stravování za vlastní
ve venkovských restauracích a od místních hokynářů. Noclehy se odehrávají za téměř darmo ve
školách nebo sportovních objektech ve vlastním spacáku s možností použití teplé sprchy za mírné
ceny.
Co nás čeká na Stezce? Pojedeme Polabím do nově utvářené divoké krajiny v bývalém vojenském
prostoru Milovice-Mladá, z Nymburka podle řeky Mrliny do Českého ráje a pak zase podle Cidliny
dolů zpátky k Labi a nakonec navštívíme Železné hory. Denní trasy nebudou dlouhé, aby bylo dost
času na poznávací aktivity a vychutnávání. Zlatým hřebem bude setkání se stovkami Stezkařů a
krásné babí léto.
Zájem hlaste na mirek.prokes@gmail.com.
Info, dotazy, upřesnění apod.: Mirek Prokeš, 603 438 822, 222 964 258, skype mirek.prokes
Na setkání na cyklostezce se těší
Mirek Prokeš
Rámcový program akce
Čt 28. 9. – státní svátek!
Praha-Černý Most – Přerov nad Labem (skansen) – Lysá n. L. – Milovice (krajina s pratury,
zubry a divými koni exmoorského plemene) – Boží Dar (pozůstatky sovětské armády) – Nymburk
(gotické hradby, plavba lodí?) – Křinec (50 km)
Pá 29. 9.
Křinec – Rožďalovice – Kopidlno (zámek) – pramen Mrliny – Libuň – pramen Cidliny – Jičín
(Rumcajs a Valdštejn, židovské památky) (50 km)
So 30. 9.
Jičín – Vysoké Veselí – Smidary – Nový Bydžov – Chlumec n. Cidl. (sedláci u něj, zámek) –
Břehy – Pardubice (60 km)
Ne 1. 10.
Pardubice – Heřmanův Městec (zám. park) – Podhořany – Ronov n. D. – Třemošnice (27 km)
Zpět zvláštním vlakem přes Čáslav, Kutnou Horu a Kolín, příjezd do Prahy cca v 21 hodin.
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Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

