
Pražská míle, sobota 5. listopadu 2011 
na tra dič ním mís tě upro střed 

Le ten ské plá ně za kyvadlem v 10 hodin
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Jezdci v doprovodu svých ctě ných ro din, přá tel a příznivců 
se se jdou v sobotu 5. listopadu 2011 na tra dič ním mís tě 
upro střed Le ten ské plá ně za kyvadlem.

Program Pražské míle 2011:

10.00 reje pánů ve lo ci pe dis tů
10.20 ostrý start jízdy po tra ti míle
10.30 dojezd do cíle
11.00  závod vysokých kol v jízdě na pomalost  

“Letenský šnek“

11.30 fotografování jezd ců

Český klub ve lo ci pe dis tů-1880 jest klubem tra dič ním, 
a proto přís ně v du chu sta nov našich bude jíz da umož ně na 
pou ze pá nům na vy so kých ko lech ve vhod ném ob le če ní! 
Nízká kola a šaškovská ob le če ní butež po ne chá na doma 
a ne bu diž jimi hyz dě na tra míle.

Každý účastník Praž ské míle 2011 si je vě dom, že za-
pravením star tov né ho Kč 100,- a při hlá še ním se k jízdě 
vě do mě se zří ká pří pad ných všech ná ro ků na po řa da te le 
jízdy a jeho start i čin nost po tra ti jest již pou ze na jeho 
vlast ní ne bez pe čí.

Po skončení jízdy zveme všech ny jezd ce, jejich rodiny, přátele 
i obe cen stvo do klubové hos půd ky „Na Zá věr ce“ (Šlikova 
uli ce 3, Praha 6 – Břevnov). Zde bu dou o 14. hodině od-
mě ně ni účast ní ci jízdy.

Případné dotazy na telefonním čísle 602 425 160.


