Předposlední vyjížďka Bohemain Coffee House Jirky Dužára
Ahoj závoďáci, přátelé a milovníci šlapacích kol.
Již delší dobu si hrajeme s myšlenkou uspořádat "kávový rituál" někde v přírodě, tedy aktuálně spojit
předposlední vyjížďku s i kávou.
Feďa nám nakonec navrhl 3.11., kdy na tento termín odpadl pivovar Cvikov.
Takže 3.11. v 10 hod bude odjezd od Skleníku na horských, případně trekingových kolech, směr
Sebnitz přesněji řečeno Dolní Poustevna. Trasa bude nenáročným terénem po lesních a polních
cestách, silnici využijeme jen dle nutnosti, část trasy odtajníme, pojedeme také přes Zadní Doubici do
Německa....společně za doprovodu jezdců z týmu Bohemain Coffee House, aby nám nikdo neujel a
nebo naopak, abychom někoho neztratili. Čas příjezdu do Fajn Clubu v Dolní Poustevně bude max.
kolem 12hod, zde si dáme jídlo, pivko a po obědě bude pro vás připraven kávový rituál - za použití
alternativních metod přípravy kávy jako například Chemex, Aero Press nebo třeba V60 a pár
zajímavých informací o kávě, takže je na co se těšit, kávy bude dost a bude i něco sladkého k
zakousnutí.
Počítáme, že odjezd bude kolem 15hod, návrat do VDF cca okolo 17hod, zpáteční pozměněná trasa
opět většinu povede terénem.
Dejte vědět všem cyklistickým nadšencům, klukům a holkám, nejen z VDF, RBK (Herby, Kola Brabec či
Péťa Bartys, Active Tour a nespočet dalších)ale i z blízkého okolí včetně našim německým přátelům, ať
je nás pořádná banda.
Snad je to z důležitých věcí vše, neváhejte nás případně kontaktovat, Feďo a Míro Králíku přemýšlím
jak udělat seznam, abychom se lépe připravili?
Jinak věříme, že počasí klapne, plánujeme jet za každého počasí, ve Fajn Clubu bude vše pod
střechou, v teple a v suchu.....příští rok kávový rituál opravdu uděláme v přírodě.
Mějte se moc fajn a těšíme se na hojnou účast....vezměte sebou i drahé polovičky, budeme tolerovat,
když do Fajn Clubu přijedou autem, ale to jen v případě, že neumí jezdit na kole!!!
tým Bohemian Coffee House......budeme i fotit

