Pozvánka na akci

Přejezd Vysočiny kolmo IX.
Kdy a kde: neděle 17.9.2017 v 9.00 hod od sokolovny v Okříškách (Třebíčáci se mohou připojit
v Račerovicích v 9.20, Okřešičáci a Benetičáci v 9.35 na Vantyberku, Čechtíňáci v 9.50 na areálu).
Kdo: každý pozvaný i nepozvaný, kdo má odvahu projet projet náročnou trať
Přihlášky: ústní na startu, každý musí složit závazný ústní slib o tom, že po pořadateli nebude požadovat
žádné finanční ani jiné kompenzace za utrpěná zranění na těle a šrámy na duši nebo materiální škody.
Výzbroj: horské nebo trekové kolo, doporučena přílba, brýle a rukavice
Výstroj: předpověď počasí je nejistá, takže každý jak uzná za vhodné
Popis trasy: Okříšky, Petrovice, Novotnův Mlýn, Nová Ves, Račerovice, Vantyberk (zde první kochání
vyhlídkou na rodný kraj a spojení pelotonu), Čechtínský kopec, Čechtín, Smrček (druhá vyhlídka na rodný
kraj), hájovna Cípy, Radošov, Bílá Hora, Vržanov, Přímělkov, Rokštejn, Panská Lhota, Černé Lesy,
Radonín, Jalovec (poslední vyhlídka na rodný kraj), Okříšky. Délka trasy kolem 46 km, převýšení asi 1 020
m. Trasa je rámcová, po domluvě můžeme pozměnit.
Únikové body: železniční stanice Bítovčice, Přímělkov, Dolní Smrčné, Bransouze, Číchov (odjezdy
z Bítovčic v 11:44, 13:45, 15:45, vlaky vždy staví ve všech stanicích až do Třebíče.
Záchytné body: trasa se jim důsledně vyhýbá, možná v Čechtíně Dana otevře o něco dřív, Bítovčice
vynecháváme, odskočení do Brancouz je z neruky, v Přímělkově je vždycky ráno zavřeno, kulturák v
Panské Lhotě nefunguje, takže asi až Jalovec možná rovnou Okříšky.
Návrat: kolem 13.00 do Okříšek
Spojení:

a) mobilní síť: 736 408 853
b) www: na adrese fferda@seznam.cz
c) ústní síť: kdekoli mne potkáte

Finanční zabezpečení:sponzoři o tuto vynikající akci stále nejeví zájem, nezbývá než tradičně každý za své.
Zdravotní zabezpečení: každý své vlastní bobule, zkušenější nezapomenou ráno polknout svoji
pravidelnou dávku léků. Zraněné tradičně opíráme o nejbližší plot a ponecháváme svému osudu.
Kontrolní heslo akce:

Nejedeme na závody, ale na vyjížďku rodným krajem!

Rozdělovník: na koho si vzpomenu a koho mám v adresáři, klidně přeposílejte dál všem v okolí schopným
účasti.
Poznámka: V případě deště odložíme akci o týden.
Vypracoval dne 11.9.2017 Ferda František

