
11. Honzíkův memoriál 6.-7.6.2020 
 

Vzpomínání na Šárce 

 
Prolog (cyklisti z Brna): 
 
Sraz:  V sobotu 6.6.2020 v 8:08 hodin na Hansmance 1, malé občerstvení,  
            odjezd na vlak v 8:45 hodin. 
Vlak:  Odjezd vlaku ze zastávky Brno-Lesná v 9:03 hodin, příjezd do Tišnova  
            v 9:29 hodin. Místa, včetně kol, jsem rezervoval tzv. evidencí přepravy 
            skupiny (průvodčí o nás bude vědět, aspoň doufám), takže jízdenky  
            koupím hromadně ve vlaku. Nezapomeňte si vzít doklady (občanka, 
            šalinkarta …), podle toho se bude odvíjet cena jízdného. 
      
1. dějství (všichni): 
 
Sraz:  V 10:00 hodin v Předklášteří na chalupě u Luby, malé občerstvení,  
            odjezd podle toho jak budeme vypadat, ale nejpozději v 11:00 hodin. 
 
Trasa:  Podle itineráře (viz druhá strana). Doprovodné vozidlo Scudo se bude 
              držet trasy pro babky a dědky. 
 
Oběd:  V Deblíně v restauraci „Na Sokole“ v cca 13:00 hodin je domluven  
             domácí hovězí guláš (doufám, že pro většinu chlapů), jinak by mohl být    
             bůček se zelím, grilované koleno, může být i pár smažených jídel (sýr,  
             řízek pro děti).    
 
Dojezd:  Nejpozději do 18:45 hodin na „Šárku“, ubytování „BAUMAT“. 
 
Hlavní dějství (všichni): 
 
Ubytování, strava a cena: V chatkách po čtyřech s povlečením. 
               Večeře se vydává jednotná (řízek) v 19:00 hodin. Kdo přijede pozdě,  
               má smůlu, ostatní mu to sežerou nebo to bude mít studený. Snídaně klasika. 
               Cena celkem: 425,-Kč/os/noc, bude vybíráno na místě. 
   
Program:  Vzpomínání, zpívání, tlachání … ve společenské místnosti. 
                   Občerstvení zajištěno vlastními silami (pivo, víno, limonáda, vody, čaj,  
                   káva  – zajistí Pepeři), ženský by mohly přinést něco malého na zub jako 
                   večerní pohoštění (pomazánky, pečivo, sladký…). 
 
Epilog:    Návrat domů každý podle svých schopností, možností, uvážení a sil. 
 
=================================================================== 
 
Doplňující info:  Osobní věci na odvoz z Brna (večerní oblečení, hygiena, nástroje …)  
                             donést do Ústavu …., Radlas 7, v pátek 5.6. nejpozději do 14:00 hodin. 
                              



Honza 2020 - Tišnovsko
Odkud - kam km

DĚCKA Předklášteří 0
BABKY A DĚDCI Březina cyklo Ti š novs ko

ROČNÍK 77-2000 + HOSTÉ Heroltice ž

rost. Pod Dřínovou z

Pejškovský žleb z

rost. Pe jškovs ký potok z

Pejškovský žleb neznačený

rost. Pra vková cyklo Ti š novs ko

Deblín cyklo Tiš novs ko 16
přístř. U Rybníku cyklo Ti š novs ko

přístř. U Prvního Buku cyklo Ti š novs ko

40 Šárka/č

Předkláštěří/
cyklo 
Tišnovs ko

Dolní 
Loučky/cyklo 
Tiš novsko

Chytá lky/ž
(žleb) Drápelky ž 20

Prosatín cesta  kolem vod.

29,5 Šárka/ č Tiš nov nádr.

Níhov 
vlak/s i lni
ce Katov s i lnice 23

Křižínkov s i lnice

Křoví s i lni ce

Bílý potok m

Ryglovs ký mlýn m

Spálený mlýn m

Pavlovcův mlýn m

Maršovský mlýn m

Šmelcovna m

Maršov č

Maršovské jezírko cesta  k z

Lažánecko Heroltický žleb zelená  k rybníku

Lažánecko Heroltický žleb neznačená

Maršovský žleb neznačená

Pejškovský žleb z

rost. Pod Dřínovou z

Šárka z 50



 


