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Pozor! 

Procházíte česko – moravským pomezím!! 

Procházíte rodným krajem Fridricha Smetany a Jitky Peřinové (T1)!!! 

 

      

 

PROPOZICE K ZAKONČENÍ A K ODJEZDU TAKovým VLAKEM 

Zakončení se koná v úterý 8. května 2012 na hrázi suchého poldru bývalého 
Primátorského rybníka u Litomyšle (49°52'8.465"N 16°19'43.672"E), mapka 

přiložena. 

Program zakončení 

12:00 areál včetně občerstvení k dispozici, odznaky k vyzvednutí (vedoucí tras) 

13:00 zahájení, hymna 

 nástup trasových rytířek, vlajkonošů a myšáků 

 představení a pasování rytířek – jako obvykle s komentářem končícím 
vyčerpáním 12 slov nebo 144 vteřin (podle toho, co nastane dříve) 

 soutěž myšáků 

 volná zábava ve stylu majáles (neboli oslava radosti zpěvem!) 

16:00 odchod na nádraží Litomyšl (cca 2,5 km přes město) 

16:40 odjezd TAKového vlaku směr Praha, předpokládané časy jeho zastávek: 

Choceň 17:49 – Pardubice 18:45 – Kolín 19:33 – Český Brod 20:17 –
Úvaly 20:33 – Klánovice 20:39 – Dolní Počernice 20:46 – Kyje 20:49 – 

Libeň 20:53 – Praha hl. n. 21:04 Občerstvení: Kácovské pivo. 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&biw=1021&bih=911&ix=sea&ion=1&q=49%C2%B052'8.465%22N+16%C2%B019'43.672%22E&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x470ded3993a66be3:0x8a36d90a725a5402,%2B49%C2%B0+52'+0.47%22,+%2B16%C2%B0+19'+25.75%22&gl=cz&ei=4nVBT_-CKZDt-gaqtvDIBQ&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CCEQ8gEwAA
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Dále T12 oznamuje: 

1. Důležité pro cestu na zakončení: Pro pohodlí místních obyvatel i stezkařů je 

domluveno s dopravcem, že při dojezdu do Litomyšle nabídne svou kapacitu těm 
trasám, které mají poslední nocleh okolo Vysokého Mýta. K dispozici je v těchto 
časech: Choceň 10:05 – Vysoké Mýto 10:27 (nádraží nebo zastávka, bude 

dohodnuto později) – Litomyšl 11:00. 

2. Přímo v místě zakončení není možno parkovat! Všechny motoristy tedy prosíme o 

toleranci a doporučujeme jako nejbližší místo k parkování rozsáhlé parkoviště u 
plaveckého stadionu (viz mapa), necelý 1 km od zakončení. 

3. V případě zcela mimořádně nepříznivého počasí se areál zakončení může změnit 

v bažinu. Proto je domluveno náhradní místo zakončení hned vedle doporučeného 
parkoviště – jižně od atletického stadiónu. Doufejme, že nebude zapotřebí. 

4. Areál zámku je v rekonstrukci (proto se zakončení koná jinde). Přesto je zámek 
i s okolím částečně přístupný – nenechte si ho ujít! 

5. Na mapce (a odkazu http://www.mapy.cz/s/3zlp) je místo zakončení označeno 

zelenou značkou a nádraží červenou značkou. 

 

 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=538134904&to=http%3a%2f%2fwww%2emapy%2ecz%2fs%2f3zlp

