
Krajem Vysočiny 18.8. - 20.8 2017 

 

Ahoj všichni,  

neb se nám kvapem blíží akce Krajem Vysočiny 2017 je čas uvést nějaké detaily. V první řadě 
se jedná o seznam účastníků, kteří se závazně přihlásili (viz. seznam níže). Již jsem uhradil 
zálohu na ubytování a doufáme, že nedojde k nějakému hromadnému odhlašování. 

Seznam účastníků, kteří by měli na 100% jet, a počítám s nimi závazně (místa mají 
rezervované): 

Dostálovi (2x), Hultovi (2x), Píšovi (2x), Valentovi (2x), Jana Mokrá, Iva Zbudilová, Ivana 
Bulisová, Bohouš Štěpánek, O. Nečesaný, Jindřiška Křížová, Z. Bojčuk 

Účastníci, se kterými jsem nemluvil osobně a potřeboval bych to potvrdit! 

Sádovský (2x), Petr Novotný, Hanka Motyčková, Láďa Pecivál, Maruška Knapová, Míra 
Mucha, Petr Hlavatý. 

Reálně mám 19 míst (v krajním případě 21, ale ty dvě jsou na palandách…) a další nebudou. 
Z tohoto důvodu je třeba si ujasnit situaci a opravdu vás prosím dejte vědět co nejdřív, jak na 
tom jste (v případě, že bude kapacita obsazena, pokusíme se to řešit individuálně, tzv. 
sendvičem).  

 

Program: 

Start - Pátek: Sejdeme se v pátek 18. 8. okolo 8:30 u nás Na Obci 45 v Moravanech (naproti 
Ottíkovi to snad ví už každý). Bude to vychlazený a něco i teplý. A až se nám bude chtít, 
vyrazíme po nějaké trase, zatím neznámé - přizpůsobíme počasí a stavu posádky. 
Každopádně jak jste zvyklí pojedeme v tlupě. Slibuju, že na každém větším či menším kopci 
budu čekat, abychom si to opravdu užili společně. Myslím, že se to v minulých ročnících 
osvědčilo a nerad bych to měnil.  

Co je tutovka - bude zastávka na Kadově asi tušíte proč 

Na Sobotu jsem předběžně domlouval s Ivou Zbudilovou, takže myslím, že to bude dost času 
probrat i s ohledem na počasí na místě samém. Předpokládá se, že v sobotu se můžeme 
rozdělit na víc skupinek, které bude jezdit dle svých možností a chuti.  

V neděli: vyrazíme po ose zpět do Moravan pravděpodobně přes Kadov-Herálec-Hlinsko-
Chrast…a doufám, že najdeme i nějaké slušné místo na důstojné zakončení. 



 

 

Ubytování: 

Cena ubytování je 315 Kč na noc na turistickém pokoji se snídaní (sociální zařízení společné, 
ale to drtivá většina z vás již zná z minula). Navíc pokoje jsou větší tří- čtyř- pěti-lůžkové, ale 
to už také víte. Takže by vás to mělo vyjít 630 Kč za celý pobyt. Záloha je již zaplacená a 
srovnáme to na místě samém. 

Další organizační podrobnosti: 

Vaše zavazadla pojedou autem v pátek, a protože nás je dost, snažte se držet při zemi, 
večerní róby ponechat doma, lodní kufry zůstávají v Moravanech. Batohy přivezte na start, 
nebo v průběhu týdne po domluvě k nám domů ve večerních hodinách a můžete je nechat 
určitě i u Otíka ten bývá doma i dopoledne 

Někdo z vás se může rozhodnout k nám ráno přijet autem i s kolama, není v tom problém. 
Auto můžeme nechat u nás na dvoře, kde ho bude hlídat spolehlivý 15-letý slepý a hluchý 
labrador… 

Pokud se rozhodnete dojet autem až na Vysočinu, což by byla velká, ale velká škoda, bydlíme 
v turistické chatě na Studnicích (www.chatastudnice.cz) a rezervace by měla být na moje 
jméno. 

Někteří z Vás možná pojedou po práci na kole a dorazí později, budeme se těšit a adresu 
najdete na výše uvedené stránce penzionu. 

Olina bude vyjíždět s batohy v pátek odpoledne okolo 14:00 a bude mít i dvě místa v autě 
případně může vzít i dvě kola (to kdyby se tam někdo nebyl schopen dopravit po ose). 

Těšíme se moc a prosím ozvěte se co nejdřív, 

Libor a Olina 

Kontakt: libor.dostal@upce.cz, 603 570 089  

 

 

 

 

 



 

  


