7. ročník cyklospanilé jízdy Antonie TYKOLOVÉ
16.-18.6.2006 - ZÁSMUKY

Platí, že letošní Tykolka se bude konat v obci Zásmuky, která leží na silnici
č. 2 z Prahy do Kutné Hory, po vedlejších silnicích je to asi 50 km.
Kdo chce jet ve společnosti, může být v pátek 16.6. v 16,12 (odjezd v 16,30)
u metra Rajská zahrada, odkud se pojede pod vedením Řeháků, občerstvení bude
v Českém Brodě v restauraci Na nádraží ČD.
Další možnost je být v 16,16 (odjezd v 16,30) na Jižním městě u Moravců,
Štichova 4. Odtud pojedeme přes Uhříněves, Benice, Kolovraty, Nedvězí, Pacov,
Strašín, Babice, Babičky, Mukařov, Žernovku a Jevany do Vyžlovky, kde si dáme
v restauraci Praha Granát (to je pivo), nebo něco jiného. Pokračovat budeme pod
Kostelec nad Černými Lesy, Brtník, Bulánku, Molitirov, Kouřim a Toušice do Zásmuk.
Cestou je několik zákazů vjezdu, ale těch si nevšímejte, celou trasu jsme o víkendu
projeli.
Nepovinná večeře je v pátek i v sobotu v Zásmukách v restauraci U KOZY,
potřebujeme vědět, kdo tam bude večeřet. Od této restaurace je asi 200m
SOKOLOVNA, ve které budeme spát. Jeden nocleh je za 50,-Kč na osobu. Ve velké
místnosti, které říkají VINÁRNA bude pivo, víno, alko i nealko. K snídani v sobotu
i v neděli nám připraví vajíčka, polévku, párky atd. V poschodí jsou dva velké sály,
v jednom budou kola, v druhém budeme spát jako vždy ve spacácích
na karimatkách.
V sobotu, pokud bude slušné počasí, navrhujeme výlet po cyklo 0120 přes
Nesměň, Církvice a Vavřinec do Uhlířských Janovic, za Janovickou Lhotou pojedeme
po žluté značce do Kamenné Lhoty, dále do Čestína, Krasoňovic, Hodko a Podhradní
Mlýn do Zbraslavic. Ty jsme vybrali proto, že Petr Hodný Havránek zde navrhoval
uspořádání Tykolky, ale nám se to zdálo z Prahy příliš daleko, tak tu půjdeme
alespoň do zahradní Hospody u Datla (na zahradu je příjezd po objetí celého bloku).
Po obědě pojedeme kousek směrem na Červené Janovice, pod kopcem uhneme
vlevo ke Starému rybníku, vlevo k modré značce, po ní na silnici s červenou značkou
k vypuštěnému rybníku Vidlák, dále po cyklo 096 okolo Sionu (KPČ) před Malešov
vlevo do Roztěže, vpravo na Novou Lhotu, vlevo přes Dobřeň, Solopysky dále
do Zásmuk.
Jak se kdo hlásil, je v přiloženém seznamu, pokud jsme na někoho zapomněli,
ať nám odpustí a znovu se přihlásí. Případné změny nám oznamte co nejdříve
na e-mail moravec.karel@atlas.cz, nebo monika.moravcova@atlas.cz, nebo na mobil
737 484 885 (Monika) event. 603 744 534 (Karel).
Kdo bere hudební nástroje, ať se dohodne na odvozu s Rudou Mrázem, ostatní
věci si veze každý sám.
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