Prahou na kole? Proč ne?
Poslední oborový den začal v 8 ráno. Šli jsme si ještě se spolužákem koupit něco na zub
(Fidorku a sušenku Lion). Na věži radnice právě odbíjelo 8:15 a my jsme v sedmi lidech
nasedli naposledy v tomhle školním roce na kola. Objeli jsme zezadu naše školní hřiště,
minuli Divadlo na Fidlovačce a nuselským údolím jsme zamířili na pražské nábřeží. Tam
jsme se dali vpravo a podél Vltavy až k Mánesu. Přejeli jsme most Legií a dostali jsme se na
Újezd. Těšili jsme se na lanovku, ale pan ředitel řekl, že lanovka nejezdí, protože se opravuje.
Takže nám došlo, že budeme muset šlapat až nahoru na Petřín. Nakonec se ukázalo že
lanovka je už předčasně opravena, protože když jsme byli na vrcholu, uviděli jsme ji i se
smějícími se lidmi přijíždět. Byl to nejnáročnější úsek celého výletu. Nahoře jsme si dali
svačinu a udělali společné foto s Pražským Hradem. Zamířili jsme na strahovský stadion,
projeli jsme krásný úsek cyklostezky kolem Ladronky a na velkou školní přestávku jsme se
stavili na hřišti v překrásném prostředí obory Hvězda. Tam byla další svačinová pauza. Když
jsme se posílili (já měl výborné zapečené tousty) vyjeli jsme z obory směr Evropská třída.
Tam jsme zažili vtipnou příhodu: stáli jsme s koly na odbočce na Divokou Šárku a auta za
námi začala brutálně troubit. My jsme se divili, proč „takovej randál“, a šla kolem paní a
řekla, že se nic neděje, že za námi je SVATBA. A už jsme odbočili na Divokou Šárku a
projeli jsme hezkým Šáreckým údolím k Vltavě. Podél Vltavy jsme se dostali až do
Stromovky. Projeli jsme jí až nahoru na Letnou. U metronomu nad Prahou jsme si udělali
poslední svačinovou pauzu a poslední fotografii. Přejeli jsme celou Letenskou pláň a „myší
dírou“ jsme sjeli až na Malostranskou, odtud na Újezd. A tady jsme se napojili na stejnou
trasu jako předtím, profičeli jsme nuselské údolí a ve škole nás čekal kuřecí řízek.
Filip Drábek 6.A

