
Vážení kolegové, přátelé a kamarádi. Zima je
konečně za námi a nám  se blíží to pravé obdo-
bí s vůní benzínu a oleje. Tak jako každý rok
zahájíme společně veteránskou sezónu prvo-
májovou vyjížďkou. Tentokrát bude cílem naší
cesty Miletín a hrad Pecka. Nejprve však zaví-
táme do nově otevřené expopzice čs. kabrioletů
kolegy Pavla Kaliny. Sraz bude v 8,00 hod. u Pneu
Kuthan.
    Trasu a program tentokrát připravili Viktor Nepovím
     a Přemek Šrámek

I. etapa - délka 11,2 km,

           9,00 hod odjezd směr Dobřenice, po trase Pospíšilova tř., Ulrichovo nám, Kukleny až do Roudnice, kde u autobazaru odbočíme vlevo. 
Po přejetí železniční trati vpravo do centra Dobřenic. Cílem je, po pravé straně, bývalý výrobní objekt s výstavou                           historických vozidel.
Parkování je možné přímo před budovou nebo u sousedního fotbalového hříště.

odjezd 13,15 hod. směrem na Lázně Bělohrad. Po cca 3,5 km na konci obce Tetín je odbočka na Pecku,. Parkoviště jsou vlevo na trase 
od Miletína. Pokud budou plná je možné parkovat i na silnici ve směru od Pecky. Prohlídka je domluvená na 14 hodin, resp. 15 hodin
/dvě skupiny/. Vstupné je 50,- Kč pro děti a pro nás, kteří začínáme dětinštět, ostatní platí 80,- Kč. Kdo nebude mít zájem o prohlídku hradu
může navštívit  rozšířenou expozici veteránů Dušana Erlebacha v Kuksu.

II. etapa - délka 33 km,

           10,00 hod. odjezd směr Nechanice, okolo písníku do Homyle             a Nechanic. Na náměstí vlevo a poté vpravo směr Hořice. Do Hořic
sjedeme  po staré silnici až na náměstí, kde se dáme vpravo směr Dachová, Miletín. V Miletíně máme rezervaci v restauraci Sousedský dům
/v levé části náměstí/. Parkování bude u kostela nebo v areálu zámku přibližně 100m od restaurace. Připravena pro nás bude svíčková
na smetaně, vepřová s knedlíkem a zelím nebo smažený řízek /kuřecí, vepřový/ s bramborovým  salátem. Na každého člena VCC
a spolujezdce klub přispívá 50,- Kč. Salonek restaurace je pro 45 osob, proto bude nutné se rozdělit na dvě „party”. Jedna bude mít oběd,
druhá bude mít možnost navštívit rodný domek K.J. Erbena, kostel, podzemí bývalého kláštera nebo zámek. Vše bude otevřené!

III. etapa - délka 8 km,

start z Pneu Kuthan, HK3 


	Stránka 1

