Uherský Brod

Orel Uherský Brod, Lipová 2614, 688 01 Uherský Brod, e-mail: UherskyBrod@orel.cz, tel. 777 623 930, IČ 62832638

PODROBNÉ INFORMACE
K CYKLOPOUTI PO ČR
Uherský Brod – Svatá Hora - Praha
31.07. – 09.08.2015
Milí cyklopoutníci,
zasíláme vám podrobné informace k Cyklistické pouti 2015 po České republice.
Přečtěte si prosím tyto pokyny pozorně.
K dnešnímu dni registrujeme 94 přihlášených cyklopoutíků.

Pátek 31. července 2015
DOPRAVA DO UHERSKÉHO BRODU
Doporučujeme cyklopoutníkům (pokud jedou na sraz do Uherského Brodu vlakem), aby
si zarezervovali přepravu kola z jejich místa nástupu.
Prezence proběhne v pátek 31. července 2015 od 18:00 do 20:00 hodin ve
Sportovní hale na Mariánském náměstí v Uherském Brodě (vedle restaurace Amos), GPS:
49.0254908°N, 17.6461125°E. Zde bude připraveno prezenční stanoviště, označené
logem Orla. Bude se zde také nocovat. Kola se budou ukládat v prostorech farního dvora
vzdáleného od sportovní haly 30 metrů.
Při prezenci každý účastník předloží platný občanský průkaz, cyklistickou přilbu a v
případě účastníků mladších 18. let tzv. kartu mladších podepsanou zákonným zástupcem
a osobou, která je uvedena jako doprovod. Prosíme účastníky z Uherského Brodu a
přilehlého okolí, aby se k prezenci dostavili co nejdříve.
Někteří účastníci dodali neúplné údaje. Prosíme proto, abyste si zkontrolovali správnost a
úplnost odeslané přihlášky.
Účastníci u prezence obdrží orientační mapky doporučených tras pro jednotlivé etapy,
které budou v nejbližších dnech také ke stažení na internetových stránkách cyklopoutí.
Přesto doporučujeme mít vlastní mapu. Při prezenci se účastníci již tradičně rozdělí do
skupinek (podle vlastního uvážení), v nichž pak budou absolvovat jednotlivé etapy.
Nezařazení cyklisté budou před první etapou přiřazeni ke stávajícím skupinkám. Skupinku
nemůže tvořit jednotlivec.

Souhrnný program startu cyklopoutě
Pátek 31.07.2015
Každý účastník obdrží u prezence visačku, kde si dopíše své jméno a bude ji viditelně
nosit během společných setkání (snídaně, večeře, ubytování), a také abychom se
navzájem lépe a dříve poznali 
16:00 - individuálně možnost navštívit mši svatou v klášterním kostele v Uh. Brodě
18:00 - individuálně možnost navštívit mši svatou ve farním kostele v Uh. Brodě
19:30 – 20:30 večeře (Sportovní hala, Mariánské náměstí 13)
20:30 - krátké představení organizačního týmu a budou podány aktuální informace k
průběhu pouti a také časový harmonogram dalších dní. Účast všech cyklistů na zahájení
je nutná!
21:00 – přednáška Ing. Radomíra Beníčka, účastníka řady cyklopoutí na téma: Jak jsem
letos putoval na kole z Uherského Brodu do Santiaga de Compostela. Místo: Sál
klášterního kostela, Mariánské nám. 61, Uherský Brod.
22:30 - 6:30 – noční klid ve Sportovní hale.
Sobota 01.08.2015
6:15 – budíček
7:00 – mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě na
Mariánském náměstí.
7:45 – 8:45 snídaně (Sportovní hala, Mariánské náměstí 13)
8:30 - 9:30 nakládka a uložení osobních věcí proběhne nad Sportovní halou u ZŠ
Mariánské náměstí v Uherském Brodě (tj. spacák, karimatka a osobní zavazadlo s věcmi)
do doprovodného autobusu.
10:00 – slavnostní start cyklopouti s požehnání na cestu na nádvoří před klášterem
Odjezd z Uherského Brodu
Po slavnostním startu se vydáme společně v pelotonu v doprovodu městské policie
Uherský Brod ve směru na Havřice, Drslavice, Hradčovice, dále Kunovice. Odtud se
již vydáme ve skupinkách po cyklostezce směr Veselí nad Moravou, dále Strážnice do
cíle první etapy, kterým je tělocvična Základní školy Dolní Bojanovice.
Věci s sebou
Kolo v dobrém technickém stavu!! Servisman bude provádět servis kol až v průběhu
první etapy, dále cyklistickou přilbu, reflexní vestu, láhve na vodu, spacák, karimatku,
přezůvky, dostatek osobních léků, plavky, opalovací krém a krém po opalování, pokrývku
hlavy, sluneční brýle, repelent, toaletní papír, další osobní věci v zavazadle. Je nutné si
vzít vlastní plastový talířek/miska, příbor, lžičku, velkou lžíci, hrnek, utěrku. Bude
důležité dbát na dostatečný přísun tekutin (doporučujeme vzít si s sebou „vitacity“). Dle
vlastního uvážení finanční prostředky v Kč.

Strava
Stravu zajišťujeme od Uherského Brodu, a to počínaje večeří v pátek 31.07.2015. Dále
budou zajištěny snídaně a večeře v těchto místech: Dolní Bojanovice, Hnanice, Dačice,
Jindřichův Hradec, Písek, Příbram a Praha. V ceně není zahrnuta večeře v pátek
07.08.2015 (Český Krumlov) a neděle 09.08.2015 (Praha). Tak, jako na všech
cyklopoutích, bude zajištěn za úplatu pitný režim (čepovaná kofola a pivo). Na pouti
nebude možnost samostatně vařit, neberte si elektrické ani plynové vařiče.
Poznámky a upozornění
Každý účastník si může vést zavazadla v celkové váze do 15 kg. Je nutné, aby zavazadla
byla skladná. Vzhledem k optimálnímu využití ložného prostoru autobusu, nesvazujte svá
zavazadla k sobě!! Pro snadnější identifikaci je označte jmenovkou. Nepodceňujte stav
svých kol a bezpečnostních prvků. Na kola použijte prvky pro zvýšení Vaší
viditelnosti. Každý účastník obdrží zdarma jedno originální tričko cyklopouti. V
omezeném množství bude možnost zakoupení triček á Kč 250,-.
Odhlášení
Jak bylo avizováno na internetových stránkách www.cyklopoute.cz při odhlášení do
01.06.2015 byl storno poplatek za odhlášení 1000 Kč. Po tomto datu již není možné
vrátit žádnou částku. Zaplacenou částku je možné převést na jinou osobu, kterou za
sebe odhlášený účastník zajistí.
V případě nejasností můžete kontaktovat hlavního organizátora na telefonu 777 623 930
nebo na e-mailu info@cyklopoute.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto informací.

Za organizační tým

Petr Gabriel, hlavní organizátor cyklopoutí

Harmonogram - Cyklopouť 2015 po Česku
Pátek 31.07.2015

Sraz v Uherském Brodě

Sobota 01.08.2015

1. etapa Uherský Brod – Dolní Bojanovice (60 km)

Neděle 02.08.2015

2. etapa Dolní Bojanovice – Hnanice u Znojma (100 km)

Pondělí 03.08.2015

3. etapa Hnanice u Znojma – Dačice (65 km)

Úterý 04.08.2015

4. etapa Dačice - Jindřichův Hradec (60 km),

přes Slavonice nebo Telč

Středa 05.08.2015

5. etapa Jindřichův Hradec – Český Krumlov (85 km)

Čtvrtek 06.08.2015

6. etapa Český Krumlov – Písek (75 km)

Pátek 07.08.2015

7. etapa Písek – Příbram (Svatá Hora) (65 km)

Sobota 08.08.2015

8. etapa Svatá Hora – Praha (70 km)

Neděle 09.08.2015

Slavnostní zakončení cyklopouti v Praze (Jižní Město)

Změny vyhrazeny!

