
                                                    Chceš si vyvetrať hlavu ? 
         

                            Srdečne ♥ ťa Vás pozývam na jarný Kočkovský „trasák“ 
                                  PÚCHOV – TRENČÍN vo štvrtok 01. 05. 2014 
          
V Púchove začína a v Trenčíne končí Kočkovský kanál a tesne popri ňom obslužná cesta Povodia 
váhu (asfalt šutolina kamene). Túto trasu som už niekoľko krát absolvoval je výhodná hlavne v 
bezpečnosti, že nepotrebujeme sprievodný servis polície a ďalšie kapacity na obsluhu. Každých 5 km 
máme železničnú stanicu, dedinu alebo mesto takže odpadlíkov môže zbierať vlak ale táto alternatíva 
prichádza do úvahy len v krajnom prípade lebo zodpovedný cyklista má zo sebou lepenie, a chceme 
dôjsť do cieľa spoločne. Trasa má 40 km a podľa toho zvážte koho z rodiny a aký prívesok si 
zoberiete. (slávna tour okolo priehrady je 22 km). Štart bude o 10.00 hod. z Parkoviska Lidl – Púchov, 
(ľudia z PB môžu prísť osobákom 9.24) príjazd do Trenčína bude do 14,00 ak sa budeme „šmotiť“ a 
opravovať defekty svačinovať, zastavovať na kofolu tak viac. Odchod z Trenčína osobným vlakom do 
Púchova alebo Pov. Bystr. je osobák 15,36 ak nám bude dobre tak osobák 17,38. Rodičia si strážia 
svoje ratolesti (au-pair nebude). 
Tu je zopár záberov keď som išiel túto trasu pred 2 týždňami.

Od Lidla sa ide po chodníku a na konci mosta sa prejde na druhú stranu.

Popri Conti je krátky 0,5 km štrkový úsek a za ním sa musí prejsť krátky úzky 50 metrový úsek, ak si 
na kole raz za pol roka radšej chod peši.



Za Continentalom konečne rovná nudná cesta.

Možno bude aj ZOO.

Nikdy som si neuvedomil že na tento elektrárni je vzdúvadlo - v ľavo vedľa budovy.

Po 8 km rovnej rakúskej cyklotrase prichádza slovenská cesta ktorá ťa vytrasie (už vieš prečo trasák)



Keď deti odrastú si rád že sa s tebou odfotí aspoň diaľnica.

Toto je jediný úsek v Ilave kde poľná pretína štátnu cestu, tu sa musíme chvíľu správať zodpovedne.

Krútiš pedálmi a zrazu prasa pred tebou - skoro ako v živote.



Tu už sme vo finále a vytrasený, ak bude chuť tak nájdeme pizeriu a pôjdeme neskorším vlakom.

Zbabelo zavesíme svoje kolá na hák a necháme sa doviesť domov. Vlak ide z TN do Považskej 15,36 
alebo 17,38 idú aj rýchliky ale v osobáku si kolo berieš zo sebou a je to jednoduchšie. 

Vo štvrtok má byť štátny sviatok a príjemná teplota, kombinácia ktorej nemôžeš odolať.
Dúfam že sa rozhodneš správne. Tak zober svoju „dušu“ a poď. (náhradnú)

 


