
 
 

Posledního června skončí další taneční sezóna klubu Extend: začínají prázdniny, čas 

dovolených a klub se opět na čas dobrovolně vzdá tancování. Co ale opět nevzdá, to je 

tradiční nabídka členům klubu, aby si i v letních dnech podrželi volná úterní odpoledne pro 

klub a namísto tancování se znovu rozjeli na 

 

Spanilky Extendu o prázdninách 2017 
 

Znovu se dáme na kolech do společného objíždění vybraných sídel našich členů. Návštěvy 

v cíli cesty jsou výtečným završením cyklojízd, neboť tu vznikla skvělá tradice hostitelství. 

Chválíme všechny, kteří se v letošním ročníku přihlásili k pohostinství spanilkářů: 

 

   

úterý spanilkáře hostí místo setkání – cíl spanilky 

11.7. Semančíkovi Bohumín, Boženy Němcové 720 

18.7. Šárka a Marika Ostrava-Hrabůvka 

25.7. Šeděnkovi a Šostkovi Slezská Ostrava, Fišerova 888 

1.8. Hynek Ostravice 

8.8. Vašutovi Staré Město 

15.8. Julka a Gaštan Ostrava-Hrabová 

22.8. Ručkovi a Barvíkovi Petřvald 374 

29.8. Turčanovi Ostrava-Svinov, J. Kainara 907 

   

Sraz účastníků je vždy až v samém cíli spanilky, a to mezi sedmnáctou a osmnáctou 

hodinou, dojezd tedy může být zcela individuální. Zejména pro cyklisty je však velice 

výhodné obvolat se předem a zajet si trasu tam i zpět společně (a tím pádem nebloudit).  

Na přání hostitelů prosíme všechny, aby svou účast potvrzovali hostiteli vždy 

alespoň den předem (stačí SMS). Případně můžete sdělit i svůj zájem o přespání.  

 

S ohledem na předvídané i nepředvídatelné okolnosti (nečas, málo času) mají všechny 

spanilé jízdy pevný chaosřád: známý je pouze cíl podle výše uvedeného pořadí. 

 

Každý člen klubu se proto o prázdninách svobodně rozhodne zda:  

a) se domluví s ostatními na místě srazu a vytvoří peloton  

b) se připojí k pelotonu po trase 

c) zamává z okna při průjezdu pelotonu 

e) ani nevyhlédne z okna 

f) stráví prázdniny úplně jinak 

 

První spanilka se zcela jistě uskuteční v nejistém termínu   

v úterý 11. 7. 2017 
 

Množství přítomných, jakož i doprovodné vozy jsou vítány, sebou si berte buřta na 

opékačku, jakož i dary hostitelům (cyklisté s ohledem na překonávané obtížnosti dárky 

pouze malé).  

 

Přeji všem hodně sluníčka, krásné léto a nádherné zážitky!  

 

Extendu a Sportu Zdar!       

President a Rada Extend SDC Ostrava 


