
 
 

 

Posledního června roku 2019 skončí 22. 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 již 

 

14. Spanilé cyklojízdy Extendu o prázdninách 

 

Znovu se dáme na kolech i jinak do společného objíždění sídel našich členů. Návštěvy u nich 

jsou výtečným završením Spanilek, neboť tu vznikla skvělá tradice hostitelství. V letošním 

ročníku se k pohostinství spanilkářů přihlásili: 

 

   

úterý spanilkáře hostí místo setkání – cíl spanilky 

9.7.2019 Lucka a Jindra Šaškovi Krb v Bělském lese 

16.7.2019 Kája a Tonda Vašutovi Staré Město u FM 

23.7.2019 Zuzka a Tomáš Lissek Frýdek Místek 

30.7.2019 Ručkovi a Mir. Barvíková Petřvald u Mošnova 

6.8.2019 Alex Markus - Gaštan Ostrava Hrabová 

13.8.2019 Hynek a paní Colombová Chata na Ostravici 

20.8.2019 Majka a Honzík Turčanovi Ostrava-Svinov, J. Kainara 907/23 

27.8.2019 Anetta, Verča a Kamča  Ostrava-Michálkovice 

   

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

Dojezd může být zcela individuální, zejména pro cyklisty je však velice výhodné obvolat se 

předem a zajet si trasu společně (a nebloudit).  

Přáním hostitelů je ohlásit předem účast každého spanilkáře (stačí SMS), a to včetně 

případného zájmu o přespání.  

 

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

spanilky pevný chaosřád: známý je pouze plán, uskutečnění je však do jisté míry nejisté. 

 

Každý člen klubu se proto o prázdninách svobodně rozhodne zda:  

a) se domluví s ostatními a vytvoří peloton  

b) se připojí k pelotonu po trase nebo dorazí sám 

c) zamává z okna při průjezdu pelotonu 

e) nevyhlédne z okna a stráví prázdniny úplně jinak. 

 

 

První spanilka se zcela jistě uskuteční v nejistém termínu   
v úterý 9. 7. 2019 

 

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).  

 

S poděkováním hostitelům přeji všem hodně sluníčka, krásné léto a nádherné zážitky!  

 

Extendu a Sportu Zdar!       

President klubu Extend SDC Ostrava 


