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Na kolech na Fláje a zase zpátky
čili zpráva o naší červnové výpravě

V pátek odpoledne jsme si jen ‘cvičně’ vyjeli na 
Doubravku, abychom zjistili stav našich svalů a 
bicyklů. Ondra neprošel - ještě při stoupání mu upadla 
šlapka. Tu nám pak v sobotu ráno spravil Bart. Páteční 
večer jsme pak strávili v teplických kostelích. Kromě 
dne dětí totiž na tento den připadla také Noc kostelů, 
kteroužto příležitost k obohacení svého kulturního 
rozhledu jsme nemohli vynechat.

V sobotu jsme v sedlech svých bicyklů urazili přes 70 
kilometrů a nastoupali skoro přesně 1 200 výškových 
metrů. Když Horalové chtějí, dojedou kamkoliv. A aby 
toho nebylo málo, hnali jsme se do Teplic tak, abychom 
se ještě stihli smočit v plavecké hale. Na plánované 
nocování za Teplicemi už ale energie nezbývala. 
Nikoho nepřekvapí, že večerní usínání místo obvyklých 
90 minut trvalo 90 vteřin.

Foto: Kulda po karambolu na brodu v Dubí

Neděle byla pak ve znamení služby - poté, co jsme 
klubovnu uvedli přibližně do původního stavu, 
postavili jsme u zámecké jízdárny táborovou bránu. 
Bude tam sloužit jako reklamní poutač na probíhající 
výstavu “Století lilie”.

Stavění tábora

Na stavbu tábora se nám přihlásilo poměrně dost lidí 
(to je dobře), a tak vybíráme: Jonáše, Tomáše, Kotla, 
Veverčáka. Pokud na seznamu nejste, na stavěčku 
bohužel nejedete, i když jste ji v přihlášce zatrhli. Starší 
mají přednost.

Nakládání táborových věcí proběhne ve středu 27. 6. v 
klubovně. Sraz stavěčky a ostatních pomocníků je mezi 
7:00 a 7:45. I ti, kdo nejedou na stavěčku, mohou přijít 
a pomoci s nakládáním (do cca 10:00).

Samotná stavěčka potrvá až do soboty 30. 6. 
Předpokládaný návrat do Teplic je v odpoledních až 
večerních hodinách, podle situace na místě. Návrat 
upřesníme SMSkou.

Na stavěčku si s sebou vezměte věci jako na vícedenní 
výpravu: spacák, karimatku, lžíci, lahev na vodu, 
pracovní a spací oblečení, hygienické potřeby a něco 
nepromokavého. Nic se neplatí, jídlo dostanete od nás.

Vy, kteří jste byli vybráni, počítejte s tím, že stavěčka 
není žádná legrace. Na hry není čas, protože během 
necelých čtyř dnů musíme udělat obrovskou hromadu 
práce. Budou vás bolet ručičky i všechno ostatní, 
spoustu věcí budete dělat poprvé v životě a moc vám 
to nepůjde, tak buďte připraveni na pořádnou zkoušku 
vaší odolnosti, jak fyzické, tak psychické!

Šéfem stavěčky je Piškot, případné dotazy směřujte na 
něj (608 365 379, kolman.jan@gmail.com)

Odjezd na tábor

Sraz táborníků je v sobotu 14. 7. v 8:00 u klubovny 
(na zahradě). Tady proběhne kontrola bicyklů, drobné 
opravy (jako obvykle) a bezpečnostní instruktáž 
před odjezdem. Vyrážíme v 9:00 po trase Modlany 
- Chabařovice - Předlice - Ústí nad Labem (přes 
železniční most) - po cyklostezce do Děčína - po silnici 
pod Belveder - tábořiště Labská Stráň. Celkem je to 55 
kilometrů a většinu cesty dokonce z kopce.

Na kolo s sebou nic netahejte. Stačí vám voda, helma, 
bunda.

Zavazadla (a naše zásoby potravin) pojedou 
autobusem, který pomůžeme v sobotu ráno naložit. 
Prosíme, označte si všechna svoje zavazadla 
jmenovkou, aby z tábora zase hned omylem neodjela 
spolu s vlčaty, která se budou stejným autobusem 
vracet do Teplic!

 


