Uherský Brod
Orel Uherský Brod, Na Láně 1979, 688 01 Uherský Brod, e-mail: UherskyBrod@orel.cz, tel. 00420 777 623 930, IČ CZ 62832638

PODROBNÉ INFORMACE
K CYKLOPOUTI DO ŘÍMA
Velehrad – Padova – Řím
28. 7. do 12. 8. 2012
Milí cyklopoutníci,
zasíláme vám podrobné informace k Cyklistické pouti 2012 do Říma.
Přečtěte si tyto pokyny pozorně.
K dnešnímu dni registrujeme 127 přihlášek.
Sobota 28. července 2012 - Prezentace
Prezentace proběhne v sobotu 28. července 2012 od 14:30 do 17:30 hodin ve
Stojanově Gymnáziu na Velehradě (vchod z nádvoří z pravé strany od hlavního
vchodu baziliky). Zde můžete také zhlédnout vernisáž fotografií Jindřicha Štreita na téma
"Brána naděje" s texty Josefa Mlejnka.
Při prezentaci každý účastník předloží platný občanský průkaz (př. cestovní pas),
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 přilehlého okolí, aby se k prezentaci dostavili, co nejdříve.
Základní pojištění pro cestu do zahraničí je součástí ceny cyklopoutě (platí pouze pro
občany ČR). Pokud je již někdo pojištěn, např. trvale pro cesty do zahraničí,
oznamte to prosím do 22. 7. 2012 e-mailem na adresu info@cyklopoute.cz.
Evidujeme stále nedoplatky u některých účastníků. Upozorňujeme, že při zaplacení
po 7. 7. 2012 je za každý den účtována částka z prodlení ve výši Kč 50,-/den.

Účastníci obdrží u prezentace doporučené trasy jednotlivých etap. Při prezentaci se
účastníci rozdělí do skupinek (podle vlastního uvážení), v nichž pak budou absolvovat
jednotlivé etapy. Nezařazení cyklisté budou v Padově přiřazeni ke stávajícím skupinkám.
Skupinku nemůže tvořit jednotlivec – nikdo nemůže jet na kole samostatně. Ideálně 4-12
osob ve skupince.
Zahájení cyklistické pouti proběhne mší svatou v 18 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Po ní proběhne krátké představení organizačního týmu a následovat bude slavnostní
zahájení Cyklopouti do Říma a poté společná fotografie. Podrobné informace k průběhu
pouti a také časový harmonogram dalších dní bude účastníkům sdělen při dojezdu do
Padovy. Účast všech cyklistů na zahájení na Velehradě i v Padově je nutná!
Od 16 do 18 hodin bude probíhat nakládka batožin (tj. spacák, karimatka a osobní
zavazadlo) do označených autobusů, které budou přistaveny na parkovišti u Stojanova
domu na Velehradě. Při prezentaci každému účastníkovi sdělíme číslo autobusu, ve
kterém jede. Jedou celkem 3 autobusy. Nakládka kol proběhne až po mši svaté tak, aby
byl dán prostor médiím pro společnou fotku s koly a krátkou projížďku při startu po
nádvoří.
Odhlášení
Jak bylo avizováno na internetových stránkách www.cyklopoute.cz, případné odhlášení
bylo možné provést do 7. 7. 2012. Po tomto datu již není možné vrátit žádnou částku. Je
ji však možné převést na jinou osobu, kterou za sebe odhlášený účastník zajistí.
Odhlášení je nutné provést pouze písemně na adresu: Orel jednota Uherský Brod,
Na Láně 1979, 688 01 Uherský Brod. Není možno se odhlásit telefonicky ani e-mailem.
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,
dostatek osobních léků, plavky, opalovací krém a krém po opalování (osvědčený je
Panthenol sprej nebo krém), pokrývku hlavy, sluneční brýle, repelent, toaletní papír,
další osobní věci v zavazadle. Dle vlastního uvážení finanční prostředky v Eurech.
Strava
Stravu zajišťujeme od Padovy, a to počínaje snídaní v pondělí 30. 7. 2012. Dále budou
zajištěny snídaně a večeře v těchto místech:

Codigoro, Ravenna, Pesaro, Loreto,

Fabriano, Perugia, Bolsena. Vzhledem k volném dnu (Perugia) v neděli 5. 8. 2012 bude
zajištěna pouze snídaně. V Římě budou zajištěny 3 snídaně a 2 večeře (a to v úterý 7. 8.
a v pátek 10. 8. - tedy den před odjezdem do ČR). Strava není zajištěna po dobu cesty
autobusem. 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“). Tak jak 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!! Nepodceňujte stav svých kol a bezpečnostních prvků. Každý
účastník obdrží zdarma 1 tričko – dále je v omezeném množství možnost zakoupení
triček á Kč 220,-.
Návrat
Předpokládaný návrat z cyklopouti je v neděli 12. 8. 2012 v dopoledních hodinách.
V případě nejasností můžete kontaktovat hlavního organizátora na telefonu 777 623 930
nebo na e-mailu info@cyklopoute.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právě na změny těchto informací.
Aktuálně
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, postihlo Itálii zemětřesení, které se nevyhnulo
ani oblasti Ferrary, kde jsme původně plánovali nocleh. Proto jsme byli nuceni
přeorganizovat některé etapy, mj. etapu Padova - Ferrara na Padova - Codigoro. Stejně
tak došlo k dalším úpravám trasy, z důvodu zajištění noclehů.
Vstoupili jsme také v jednání s Jeho Excelencí velvyslancem ČR při Svatém Stolci ve
Vatikánu Pavlem Vošalíkem, který kromě záštity nad naší cyklopoutí, zprostředkovává
pomoc při organizaci mše svaté v bazilice svatého Klimenta v Římě, kde jsou uloženy
ostatky svatého Cyrila, tak také audienci u Svatého Otce Benedikta XVI., která by měla,
stejně jako mše sv. u svatého Klimenta, proběhnout ve středu 8. 8. 2012.
V sobotu 21. 7. 2012 vyráží skupina 30 cyklopoutníků

přímo na kole z Velehradu

a „připojí se“ k naší většině v Padově. Přejeme jim šťastný dojezd a Boží požehnání na
cestu. Budeme o jejich cestě informovat na našem webu www.cyklopoute.cz.
Za organizační tým, FORZA ITALIA
Petr Gabriel, hlavní organizátor cyklopoutě

Časový harmonogram Cyklopouti 2012:

Sobota 28. 7. Sraz na Velehradě, večer odjezd směr Padova
Neděle 29. 7. Příjezd do Padovy, odpolední prohlídka města (individuální)
Pondělí 30. 7. Start cyklopoutě - 1. etapa Padova – Codigoro 85 km
Úterý 31. 7.

2. etapa Codigoro – Ravenna (Piangipane) 60 km

Středa 1. 8.

3. etapa Ravenna – Pesaro 100 km

Čtvrtek 2. 8. 4. etapa Pesaro – Loreto 100 km
Pátek 3. 8.

5. etapa Loreto – Fabriano 85 km

Sobota 4. 8.

6. etapa Fabriano - Perugia 85km

Neděle 5. 8.

Volný den - návštěva Assisi (na kole nebo busem, 20km)

Pondělí 6. 8. 7. etapa Perugia – Bolsena 100 km
Úterý 7. 8.

8. etapa Pátek Bolsena – Řím 100 km

Středa 8. 8.

návštěva hrobu sv. Konstantina v bazilice sv.Klimenta

Čtvrtek 9. 8. Volný den - Prohlídka Říma
Pátek 10. 8.

Volný den - Prohlídka Říma

Sobota 11. 8. odjezd do ČR
Neděle 12. 8. návrat do ČR

