POZVÁNKA
na pražský Den Greenways
s cyklojízdou pro veřejnost podél dálkové cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň
18. září 2016 (neděle) od 10-13 hod.
V rámci Evropského týdne mobility a Dne greenways 2016 uspořádá městská část Praha
13 ve spolupráci s hl. m. Prahou a Nadací Partnerství cykloprojížďku po pražském úseku
dálkové cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň, která začíná u Nepomuckého rybníka a končí
na okraji Vídně. Pražská část cyklotrasy proznačená logem s národním symbolem – lípou
vede z Prahy 13 Prokopským údolím do Hlubočep a přes Prahu 4 Michelským na Prahou
11 kolem Milíčovského lesa do Újezdu u Průhonic. Celá trasa cykloprojížďky je dlouhá 23
km, je sjízdná pro treková, horská i městská kola a vhodná pro rodiče s dětmi od 10 let.
Nejatraktivnější část projížďky čeká na účastníky v Prokopském údolí, návrat kolem 13.
hodiny je možný po stezce či metrem. Každý účastník cyklojízdy obdrží leták o stezce s
trasou a ochutná typický koláč z Prahy 13 z trasy. Projížďka je vhodná i pro zdatné děti
cca od 10 let. Akce je součástí kampaně na podporu udržitelné mobility v Praze
www.cistoustopou.cz. Více informací vč. trasy samotné cykloprojížďky na www.praha.eu a
www.greenways.cz.
Sraz: 10:00 hod. Centrální park Prahy 13 u Nepomuckého rybníka (před informačním
panelem k cyklotrase Greenway Praha - Vídeň pod tubusem metra) Start: 10:15 hod.
Občerstvovací zastávka: cca 11-11:30 hod. Hřiště Na Mlejnku, Praha 4 - Braník
Cíl: cca 13 hod. Újezd u Průhonic (před informačním panelem k cyklotrase Greenway
Praha - Vídeň na návsi)
Zelená stezka - Greenway z Prahy do Vídně
spojuje sítí 470 km cyklistických a pěších tras dvě kulturní metropole ve středu Evropy.
Nástupním místem trasy je Centrální park Prahy 13, odkud pokračuje údolím Prokopského
potoka (A12) až k Barrandovskému mostu na území Prahy 4. Po cyklotrase A22 pokračuje
Kunratickým lesem do Centrálního parku Prahy 11 a dál Milíčovským lesem až do Újezdu u
Průhonic. Odsud pokračuje po značené cyklotrase (CT 11) do Průhonic a dále po této
cyklotrase směr Tábor (www.prahaviden.cz). Na trasu se dostanete pohodlně i v kombinaci
s metrem, které přepraví vaše kolo zdarma.
Zelené stezky - Greenways jsou koridory, které slouží místním i turistům k rekreaci, sportu
a nemotorové dopravě. Přirozeně existují podél řek a potoků, ale využívány jsou i koridory
bývalých železnic. Nadace Partnerství rozvíjí Zelené stezky spolu s certifikací služeb
Cyklisté vítáni podél dálkových cyklotras. Více na www.greenways.cz. V Praze se můžete
projet či projít i po Greenway Botič a Greenway Rokytka, lemující pražské potoky nebo po
drážní stezce Vítkov.
Kontakt: Daniel Mourek, e-mail:daniel.mourek@nap.cz, tel. 736747361,
www.nadacepartnerstvi.cz

