Popis doporučených tras:
1) z Modřan od pošty, tzn. Roh ulice Československého exilu a
generála Šišky - do Gymn. Postupická
Určitě "spodem" po levobřežní cyklotrase A2 a z Braníka po A22 až na
Roztyly. Potom po chodníku podél Ryšavého, podjet D1 a hned doprava,
prokličkovat Spořilovem do podchodu pod Spořilovskou a jste v cíli.
2) od rybníku Šeberák - do Gymn. Postupická
Od hráze ulicemi Úhlová a Na Knížce k areálu kolejí Chodov. Objet areál
zleva a přejet frekventovanou ul. U Kunratického lesa. Tam by měla začínat
stezka pro chodce a cyklisty vedoucí až k metru Chodov. Přejedete lávku, a
sjedede ulicí K Dubu k podchodu pod ul. Türkova. Dáte se vlevo kolem tvrze
a dále po Kunínovou k podjezdu ul. Mírového Hnutí. Po chodníku doleva, ten
ze u Klíčovy změní ve stezku pro chodce a cyklisty. Po ní se dáte,
přimknete se k Türkově a dojedete až ke křižovatce s podjezdem pod
Spořilovskou. Tady buď už po silnici, nebo po chodníku mezi Spořilovskou a
Senohrabskou.
Alternativně lze jet od Mírového Hnutí Klčovou, Blažimskou a Klapálkovou,
ale nevím, jak silný tam bývá po ránu provoz.
3) Kačerov - metro - do Gymn. Postupická
Z Kačerova nejlíp nejprve po chodníku za Michelskou směr Na Nivách. Pak v
trochu větší frekvenci ulicemi Podle Kačerova a Silačská. Provoz se
uklidní při stoupání Spořilovem ulicemi Severozápadní IV a Boční I. Pak
asi nejlépe do Jihovýchodní III a kousek po Jižní I. Odbočit vlevo do
Zastrčené, podjet Spořilovskou a jste skoro v cíli.
4) metro Háje - kino Galaxie - do Gymn. Postupická
Z Hájů si lze vybrat dvě trasy - první je více oddělená od dopravy a
využívá smíšené stezky a chodníky, druhá vede více po ulicích, kde může
být provoz.

4a) Od Hájů chodníky "Central parku" na Opatov, projet vestibul a dát se
vpravo dolů po Starochodovské - sjet až k podchodu pod Türkovou u tvrze a
dále je trasa stejná jako od Šeberova. Dáte se vlevo kolem tvrze
a dále po Kunínovou k podjezdu ul. Mírového Hnutí. Po chodníku doleva, ten
ze u Klíčovy změní ve stezku pro chodce a cyklisty. Po ní se dáte,
přimknete se k Türkově a dojedete až ke křižovatce s podjezdem pod
Spořilovskou. Tady buď už po silnici, nebo po chodníku mezi Spořilovskou a
Senohrabskou.

4b) Od Hájů ne tak frekventovanými ulicemi U Modré školy, Prašná, vlevo
do Květnového vítězství, vpravo Schullhoffovou, vlevo Matuškovou,
pokračovat Donovalskou, vpravo do Kunínovy, odkud je to opět jako od
Šeberova. Zde uvádím verzi víc v dopravě - podjet ul. Mírového Hnutí. a
dále Klíčovou, Blažimskou a Klapálkovou.

5) Dvorce - konečná busu 118 a 124 - do Gymn. Postupická
Přejedete Podolské nábřeží na pobřežní cyklstezku a dáte se vlevo do
Braníka. Z Braníka odbočíte vlevo do podchodu a po A22 až na
Roztyly. Potom po chodníku podél Ryšavého, podjet D1 a hned doprava,
prokličkovat Spořilovem do podchodu pod Spořilovskou a jste v cíli.
6) Eden - Tesco - do Gymn. Postupická
Od Edenu přejedete na levý chodník ul. U Slávie a po něm podjedete
železniční trať na Benešov (pozor, chodník je úzký!) Hned za podjezdem
odbočíte vlevo do ul. Nad Slávií. Asi po 100 metrech stoupání se ulice
stáčí vlevo, vy pojedete víc vpravo, kde začíná asfaltový chodník - po něm
projedete mezi ploty. Na první křižovatce se dáte vlevo, asfaltovou uličkou
v zahrádkářské kolonii, měla by to být ulice Pod Bohdalcem I. Po ní
dojedete k novým domům v ul. Elektrárenské, objedete je zleva a dojedete k
široké ulici nad Vršovickou Horou. Po ní se dáte vlevo, přejedete most a
dostanete se do další kolonie Slatiny. V nich se budete držet víceméně
vpravo, až se dostanete na silničku mezi plotem železniční trati a svahem,
na kterém vede Jižní Spojka. Po ní dojedete až k Botiči, podjedete
Záběhlickou a ulicí Na Botiči na ní vyjedete. Musíte po ní vpravo 2 bloky,
než znovu vpravo odbočíte do ulice Na Lávce. Přejedete Botič a po kousku
cyklostezky dojedete k Hamerskému rybníku. Dáte se po jeho libovolné
straně, ulicí K Vodě vyjedete do ul. Ke Spořilovu a potom už ulicemi Na
Chodovci a Choceradskou ke škole.

