AUTA: PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZD/ODJEZD
SEVERSKÁ 2020
Abychom předešli nepříjemnostem, sepsali jsme pár důležitých instrukcí pro řidiče aut.
Prosím, pokud se tě to jako řidiče týká, pozorně si je přečti.
Cesta na místo konání (podrobný popis)
Autem přijedete do Radoškova (kousek od Velké Bíteše, blízko Devíti Křížů),
projedete po hlavní celou vesničkou a na konci asfaltová silnice přechází v
kamenitou polní cestu, která vede dolů do údolí (viz. obrázek).
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Pojedete stále rovně dolů (pomalu!), až
před prudším klesáním narazíte na ceduli
Spomal! (jeďte opravdu pomalu, je to
prudké) a následně na ostrou zatáčkou
doleva - nadjeďte si pomalu co nejvíce a
odbočte (nejezděte se otáčet k baráku
dál po cestě - zákaz vjezdu!).
Po prudké zatáčce pomalu pokračujte
rovně. Projedete kolem hájenky a
dostanete se na zpevněnou cestu, po které zachvilku dorazíte až na parkoviště.
Tady necháte auto, dál bez svolení nejedete! Do centra Osady už je to jen pár
desítek metrů. Respektujte prosím soukromí a klid sousedů - okolo hájenky
jeďte pomalu, opatrně, nejezděte mimo cestu.
Pokud máte moc věcí a potřebujete jet až přímo do centra Osady, nejprve se
zaběhněte zeptat, jestli je volná cesta, jinak riskujete dlouhé couvání :)
Všechna auta se parkují na parkovišti. Neparkujte nikde jinde, nedejbože
na cizích pozemcích. Nenechávejte auta ani v Radoškově. Cesta je letos už
mnohem lépe sjízdná a parkovací plochy je dostatek, pokud budeme parkovat
rozumně.
Opouštět s autem parkoviště během víkendu je možné pouze v případech
nouze. Jednoduše - v pátek přijedete, v neděli odjedete. Chceme dobré
vztahy se sousedy, které neustálé popojíždění aut obtěžuje. Proto neexistuje, aby
si někdo jezdil pro krabičku cigaret nebo balíček chipsů. Odjet můžete samozřejmě
kdykoliv, nechceme prostě jen, aby auta pendlovala během víkendu.
A na závěr pár posledních drobností:
● parkoviště není hlídané (ale zatím se snad nikdy nic nikomu neztratilo :)
● parkoviště je primárně určené k parkování. Stan si tu nestavějte. Pokud
bude místo a budete tu stan chtít mít, domluvte se s námi. A samozřejmostí
je zachování klidu a ticha, zvláště v noci.
● Na parkovišti je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň atp.

