Orel Uherský Brod
Lipová 2614, 688 01, Uherský Brod
e-mail: info@cyklopoute.cz, tel. +420777623930

PODROBNÉ INFORMACE
k CYKLOPOUTI 2022 – SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Milí cyklopoutníci,
zasíláme podrobné informace k cyklopouti 2022.
Přečtěte si tyto pokyny pozorně.

Aktuální informace
V tuto chvíli registrujeme přes 100 přihlášených účastníků na CYKLOPOUŤ 2022.
Po osmnácté se sejde skupina cyklopoutníků různého věkového rozmezí mužů i žen ze všech koutů naší země.
Věříme, že i v této (inflačně) obtížné době vše společně zvládneme a znovu „Dáme sportu smysl“.

DOPRAVA DO TETÍNA u Berouna
Doporučujeme cyklopoutníkům pokud jedou na sraz (do Tetína, respektive do Berouna) vlakem, aby si
zarezervovali přepravu kola z jejich místa nástupu. Vzdálenost z vlakového nádraží v Berouně do Tetína
jsou rovné 4 km. Vzhledem k tomuto faktu, pak bude čekat před nádražní budovou v Berouně na naše
auto, a to v časech 17:00, 18:00 a 19:00 hodin, a odveze zájemcům batožiny do Tetína.

PREZENCE - pátek 29. července 2022
Prezence (pro všechny účastníky – muže i ženy) proběhne v pátek 29. července 2022 od 17:00 do 19:00
hodin na adrese: Komunitní centrum Tetín, vstup branou z ulice na Parkáně (zde bude současně
ubytování pro ženy). GPS: 49.94950140413337, 14.103207943015356.
Typ noclehu: Sál Komunitního centra. Zde bude rovněž vydávána večeře i snídaně.
Adresa pro ubytování mužů: Kulturní dům Tetín, který je součástí Obecního úřadu, vstup z ulice Na Knížecí.
Typ noclehu: Sál kulturního domu. GPS: 49.947466260291435, 14.101023619139768
Uložení kol bude v uzamčené zahradě školky, ulice Župní číslo 13, Tetín (100 m od Komunitního centra).
Prosíme účastníky z Tetína, Berouna a přilehlého okolí, aby se k prezenci dostavili, co nejdříve.
Při prezenci prokáže každý svoji totožnost. Dále předloží, že má s sebou cyklistickou přilbu, reflexní
vestu a v případě účastníků mladších 18. let tzv. kartu mladších podepsanou zákonným zástupcem a
osobou, která je uvedena jako doprovod.
Účastníci obdrží u prezence tašku (gymsack) s doporučenými trasami jednotlivých etap, které budou
v nejbližší době ke stažení (a nahrání do mobilů) na stránkách cyklopoutí www.cyklopoute.cz. Doporučujeme
mít s sebou vlastní mapy nebo ještě lépe GPS navigaci v mobilu. Nejaktuálnější verzi vč. grafické verze map si
můžete stáhnout zde: https://mega.nz/folder/XP4TCYwC#C_T1sPA9zCDqzRNab7IpSg . Můžete je nahrát např.
do Garminu, Locusu a dalších
zařízení. Kdo používá Mapy.cz, může použít
odkaz zde:
https://mapy.cz/s/hoperasuta . Stačí v počítači kliknout na zeleně označený text „* Uložit“ a automaticky se
mu načtou do mobilní aplikace Mapy.cz.

Rozdělení do skupinek (podle vlastního uvážení), v nichž pak budou cyklisté absolvovat jednotlivé
etapy, a také nocovat, proběhne při prezenci a případné doplnění po představení organizačního týmu, př.
změny po 1. etapě. Nezařazení cyklisté budou přiřazeni ke stávajícím skupinkám. Skupinku nemůže tvořit
jednotlivec – nikdo nemůže jet na kole samostatně. Ideálně 4-12 osob ve skupince. Na některých místech, kde
budeme nocovat, je zajištěno více možností k noclehu. Např. vždy tělocvična + kulturní dům nebo sportovní
hala + fara. Kde bude jaká skupinka v daný den nocovat, jí bude oznámeno vždy při příjezdu do cíle etapy. I
z toho důvodů je nutné dodržovat složení určené skupinky.
Součástí ceny cyklopoutě je také originální „Credenciál“ cyklopoutníka, který je určen na sbírání razítek
ze zajímavých míst během cyklopouti. Otisky se dají získat většinou v informačních centrech, na různých
památkách, v klášterech a někdy i v kostelích. Tak jako na všech cyklopoutích, bude zajištěn (za drobnou
úplatu) pitný režim - chlazené čepované nápoje. Každý cyklopoutník od nás navíc pro tento účel (a nejen pro
něj) získá dárek tzv. ekologický „trvanlivý“ kelímek, který lze využívat i na další akce. Žádáme ty
účastníky, kteří mají ekologický kelímek z předchozích ročníků, aby si jej vzali s sebou. Samolepku pro
letošní ročník si pak na něj nalepíte sami.

Souhrnný program v TETÍNĚ:
Pátek 29.07.2022
17:00 – 19:00 prezence (Komunitní centrum Tetín).
18:30 – 20:00 večeře (Komunitní centrum Tetín).
20:00 - přednáška o svaté Ludmile, začátek u kostela sv. Ludmily
21:00 – startovací mše svatá v kostele svaté Ludmily v Tetíně
21:45 - krátké představení organizačního týmu a aktuální informace k průběhu pouti, časový
harmonogram dalších dní. Účast všech cyklistů na zahájení je nutná!
22:30 - 6:30 – noční klid v místech ubytování.
Pokud někdo z časových důvodů nestihne prezenci (17 - 19 hodin), tak bude možné se individuálně
odprezentovat ve večerních hodinách v Komunitním centru (od cca 22 do 22.30 hodin). Tuto možnost využijte
prosím v krajích případech.

Sobota 30.07.2022
6:30 – budíček, ranní hygiena
7:00 – 7:45 snídaně (Komunitní centrum Tetín).
07:45 - 8:30 nakládka a uložení osobních věcí (tj. spacák, karimatka a osobní zavazadlo s věcmi) do
doprovodného autobusu
08:45 - slavnostní start cyklopouti s požehnáním na cestu (na návsi před památníkem Václava Hájka
z Libočan). Při slavnostním startu bude na programu také společné foto účastníků v cyklopoutnických dresech.

Odjezd z Tetína
Po slavnostním startu se vydáme společně v pelotonu na okraj Tetína. Dále budeme pokračovat (už ve
skupinkách) ve směru na Beroun. V 15:30 hodin pak budeme mít společnou mši svatou v kostele sv.
Václava ve Stochově, které je rodištěm svatého Václava. Poté se opět vydáme ve skupinkách do cíle
první etapy, kterým je Smečno. Zde budeme nocovat ve zbrusu nové sportovní hale místní ZŠ.
Odhlášení: Při odhlášení do 10.06.2022 je storno poplatek (za odhlášení) 0 Kč. Po tomto datu již není možné
vrátit žádnou částku. Je možné ji však převést na jinou osobu, kterou za sebe odhlášený účastník zajistí.
Odhlášení je nutné provést pouze z e-mailu uvedeného v přihlášce.

Věci s sebou
Kolo v BEZVADNÉM technickém stavu!! Servisman bude provádět servis kol až v průběhu první etapy.
Pokud absolvujete cyklopouť na elektro-kole, vezměte si s sebou plachtu na jeho zakrytí. Kola nebude
možné dávat do vnitřních prostor. Dále cyklistickou přilbu, cyklistické rukavice, reflexní vestu, láhve
na vodu, spacák, karimatku, náhradní obuv, přezůvky, dostatek léků, plavky, opalovací krém a krém
po opalování, pokrývku hlavy, cyklistické a sluneční brýle, repelent, toaletní papír, další osobní věci
v zavazadle. Je nutné si vzít vlastní plastový talířek/miska/ešus, příbor, lžičku, velkou lžíci, hrnek
(resp. ekologický kelímek z loňského ročníku), utěrku. Bude důležité dbát na dostatečný přísun tekutin
(doporučujeme vzít si s sebou „vitacity“). Dle vlastního uvážení finanční prostředky.

Strava
Stravu zajišťujeme od večeře 29.07. (Tetín). V ceně nejsou zahrnuty večeře 01.08. (Krupka) a 07.08. (Hradec
Králové – závěrečný den). Na pouti nebude možnost samostatně vařit, neberte si elektrické ani plynové vařiče.

Poznámky a upozornění
Každý účastník si může vést pouze jedno zavazadlo 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 si každé označte jmenovkou. Nepodceňujte stav svých kol a bezpečnostních prvků.
Na kola použijte prvky pro zvýšení Vaší viditelnosti (odrazky, blikačky, reflexní pásky). Každý účastník
obdrží zdarma originální cyklodres.

Návrat
Ukončení cyklopouti bude v neděli 07.08.2022 mší svatou v 9 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové. Důvodem je skutečnost, že všichni 4 kněží, kteří budou cyklopouť duchovně doprovázet, se vrací na
nedělní bohoslužby do svých domovských farností.

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 s orelským pozdravem Zdař Bůh 
Petr Gabriel, hlavní organizátor cyklopouti

Harmonogram - Cyklopouť
(29. července - 7. srpna 2022)
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Sraz účastníků v Berouně - Tetíně (podvečer)
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1. etapa Tetín – Smečno, 65 km (přes Křivoklát, Lány, Stochov)
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2. etapa Smečno – Roudnice nad Labem, 70 km (přes Říp)
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3. etapa Roudnice nad Labem – Krupka, 70 km
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4. etapa Krupka – Horní Police, 65 km (přes Děčín)
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5. etapa Horní Police – Filipov-Jiříkov, 60 km (přes Sloup v Čechách)
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6. etapa Filipov-Jiříkov – Raspenava, 75 km (přes Oybin - Německo)
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7. etapa Raspenava – Jilemnice, 60 km
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8. etapa Jilemnice – Hradec Králové, 80 km

NE

7/8

Slavnostní zakončení cyklopouti, odjezd domů

