
Jezdci v doprovodu svých ctěných
rodin, přátel a příznivců se se-
jdou v sobotu 8. 11. 2003
na tradičním místě uprostřed
Letenské pláně na rozšířené ces-
tě za pomníkem.

Zde budou nejprve pro potěšení
uznalého publika provedeny ve-
locipedistické reje - unikátní
představení dovednosti pp. čle-
nů ČKV 1880.

Poté již nastává chvíle Pražské
míle!

Program:
10.00 reje pánů velocipedistů
10.30 ostrý start jízdy po trati míle
10.40 dojezd do cíle
fotografování jezdců pro PF 2004

Po skončení jízdy zveme všech-
ny jezdce - jejich rodiny, přátele
i obecenstvo do klubové „hos-
půdky Na Závěrce“ (Šlikova uli-
ce 3, Praha 6 – Břevnov, tel.:
220 516 366). Hospůdka je zce-
la rezervována pro nás a bohatý
jídelníček je vám k dispozici již
od 11.30 hodin. Zde také bu-
dou o 14. hodině bohatě odmě-
něni účastníci jízdy.

S přihlédnutím k možným roz-
marům povětrnosti může být
předchozí program upraven
a v případě počasí krajně nepří-
znivého a závodníkům nebezpeč-

ného bude od faktického závo-
du upuštěno (dosud se nestalo).
Určení vítězného pořadí se usku-
teční v teple restaurace při od-
borném sporu jezdců s přihléd-
nutím k souhře těla se strojem -
dohodou! V případě nedohody -
losem předsedy ČKV 1880!

Český klub velocipedistů - 1880
jest klubem tradičním, a proto
přísně v duchu stanov našich
bude jízda umožněna pouze pá-
nům na vysokých kolech ve
vhodném oblečení!

Nízká kola a šaškovská oblečení
buDtež ponechána doma a ne-
budiž jimi hyzděna traE míle.

Každý účastník závodu Praž-
ská míle 2003 si je vědom,
že zapravením startovného
Kč 100,- a přihlášením
se ku závodu vědomě se zří-
ká případných svých nároků
na pořadatele závodu a jeho
start i činnost po trati jest již
pouze na jeho vlastní nebez-
pečí.

Předběžné oznámení účasti
a dotazy písemně či

telefonicky na adrese klubu:
Nad Závěrkou 19

169 00 Praha 6 - Břevnov
v době od 8.15 - do 22.00

hodin na tel.: 220 510 156
nebo 607 685 113. Foto: Jan Bejšovec�


