
 
 

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

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

tradiční prázdninová nabídka členům klubu podržet si i v letních dnech volná úterní 

odpoledne pro klub a namísto tancování se znovu rozjet na 

 

Spanilé cyklojízdy 2011 
 

Znamenají postupné a kolektivní objíždění na kolech kolem bydlišť našich členů. Tyto cílové 

návštěvy - po zkušenostech z předchozích ročníků – jsou výtečným završením cyklojízd, 

neboť tu vznikla skvělá tradice hostitelství.  

 

V letošním ročníku se k hostitelství spanilkářů v tyto úterky hlásí: 

   

úterý spanilkáře hostí místo setkání – cíl spanilky 

12.7. Diasovi a Janovičovi Paskov 

19.7. Ručkovi Petřvald u Mošnova 

26.7. František a Hela Hlučín-Darkovičky, Do Vrchu 3 

2.8. Vašutovi Staré Město u Frýdku-Místku 

9.8. Hanka Bělová Vyšní Lhoty 

16.8. Sylva Chorá Ostrava-Heřmanice, zahrada 

23.8. Martina Slívová Ostrava-Hrabová 

30.8. Turčanovi Ostrava-Svinov 

   

 

Podle dosavadních zkušeností bude sraz účastníků v cíli spanilky, a to mezi sedmnáctou a 

osmnáctou hodinou, dojezd je proto individuální, pro cyklisty bude výhodné se předem 

dohodnout a zajet si trasu společně. 

 

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

spanilé jízdy pevný chaosřád: ví se pouze výše uvedené pořadí jednotlivých spanilek. 

 

Každý člen klubu se může svobodně rozhodnout pro některou z níže uvedených alternativ, 

z nichž pouze ty první dvě jsou nejlepší, protože znamenají jistotu parádního cyklozážitku: 

a) dohodnu se a vytvořím s ostatními peleton  

b) připojím se k peletonu po trase 

c) zamávám z okna při průjezdu peletonu 

e) nevyhlédnu z okna 

f) strávím prázdniny úplně jinak 

 

První spanilá jízda se podle počasí uskuteční v nejistém úterý 

12. 7. 2011 
 

Množství přítomných, jakož i doprovodné vozy jsou vítány, sebou 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 


