STARTUJEME:
OD 9-11H OD RESTAURACE MĚCHOLUPSKÝ PARK
PÁR: NEJLÉPE ŽENA + MUŽ NEBO RODINA
STARTOVNÉ NA PÁR NEBO RODINU: min. 200Kč, doporučené 500Kč – všechny
vybrané peníze dostane dětský domov RADOST v Dolních Měcholupech +
podporujeme nemocnou Petrušku také z Dolních Měcholup
VÝBĚR TRAS:
ZMRZLINA: 6,5km k rybníku Slatina a zpět – celá mimo
komunikace - žluté šipky

https://mapy.cz/s/pamujekega
Aktivita 6,5 km • 20:29 min
LIMONÁDA: 11,5km – okolo Country salonu, Dubečský
kostel, podél Říčanského potoka k bistru Podlesák,
Uhříněveskou oborou na fotbalové hřiště SK Čechie a
zpět do Měcholup. Trasa je celá mimo komunikace,
pouze v Dubči se projíždí mezi domy po místních
komunikacích – červené šipky k mostku za fotbalovým
hřištěm + modré šipky od mostku ke kiosku fotbalového
hřiště a dále po červených šipkách

https://mapy.cz/s/comehazono Aktivita 11,3 km • 46:10 min
MALÉ PIVO: 37,5km – na Jureček přes bistro Podlesák,
Kolovraty, Jureček a u Jurečku letos ZMĚNA – lesem
k fotbalovému hřišti, za ním se zahne doprava a dojede
se k Olivovně a odtud krásnou lesní cyklostezkou 0021
Krajem Josefa Lady, která pokračuje cyklostezkou Do
Prahy na kole až do Kolovrat a odtud Prknovkou a
Uhříněveskou oborou zpět do Měcholup – trasa je
téměř celá mimo komunikace, pouze průjezd Dubčí,
Uhříněvsí a Říčany po místních komunikacích – červené šipky

https://mapy.cz/s/masenanumo Aktivita 37,6 km • 2:14 hod

VELKÉ PIVO: 62km – navazuje na MALÉ PIVO ale za fotbalovým hřištěm doleva na
Strašín, Mukařov, Louňovice, Jevany, Svojetice a u Olivovny opět napojení na MALÉ
PIVO - červení šipky na Jureček od fotbalového hřiště modré

+
https://mapy.cz/s/masenanumo + https://mapy.cz/s/dofacojutu
Aktivita 25,9 km • 2:59 hod

TRASY JSOU VYZNAČENY ŠIPKAMI A KE STAŽENÍ NA MAPY.CZ

VEČERNÍ PROGRAM
18h sraz v restauraci Měcholupský Park
Během večera proběhne slosování odevzdaných a
orazítkovaných kartiček o krásné ceny od
sponzorů setkání
19-22h bude hrát rocková kapela

