
Nabídka prázdninového, farního 

cykloputování pro rodiny s dětmi. 

 

Vážení přátelé, 

Přijměte nabídku na farní cykloputování po Labské stezce určeného rodinám s dětmi. Záměrem je 

vytvořit odpovídající alternativu pro ty, kteří se z výkonnostních důvodů nezúčastní báječného 

farního cykloputování v zahraničí. 

Odjezd: 22.8.2019  časně z rána. 

Příjezd: 25.8.2019 ve večerních hodinách. 

Spaní je zajištěno v kempech ve vlastních stanech, stravování si každý zajišťuje sám. Stany a veškerá 

objemná zavazadla poveze doprovodné nákladní auto, se kterým se budete během jízdy na kole 

setkávat. Na kole pošlapete jen s nejpotřebnějším vybavením. 

Duchovní doprovod s možností každodenní účasti na mši svaté  přislíbil  otec Jiří. 

Předběžný program: 

Středa 21.8.2019 večer. 

Nakládání jízdních kol, spacáků, stanů a dalších zavazadel na nákladní auto. 

Čtvrtek 22.8. 2019  

Ráno odjezd autobusem z Chrudimi do Špindlerova Mlýna. Vyložení kol a event. přeložení zbývajících 

zavazadel z autobusu na náklaďák. Loučení s autobusem a přejezd na kolech k lanovce na Medvědín. 

Vytlačení kol z Medvědína k prameni Labe, odtud jízda na kole do Vrchlabí. Stavba stanů na zahradě 

místní fary. Prohlídka města. 

 



 

 

Pátek 23.8.2019 

Jízda na kole Vrchlabí – Mostek. Nocleh v kempu s koupalištěm. Možnost návštěvy hradu Pecka. 

 

Sobota 24.8.2019 

Jízda na kole přes Dvůr Králové, Kuks a Jaroměř do Hradce Králové. Cestou zastávka na zámku nebo 

v podzemí pevnosti. Večer nocleh v kempu Stříbrný rybník s možností koupání v písníku. 

 

Neděle 25.8.2019 

Jízda na kole  okolo Kunětické Hory přes Pardubice do Chrudimi. Večer vyložení zavazadel 

z doprovodného vozidla. 

 

 



Předběžná cena 800,- Kč 

V ceně je zahrnuta doprava busem, přeprava kol a zavazadel, 3x nocleh ve vlastních stanech, lanovka 

na Medvědín. 

Malé děti jedoucí s dospělým na jednom kole (sedátko) neplatí. 

Přihlášky a dotazy zasílejte na email : petr.vtipil@gmail.com 

Telefonické dotazy zodpoví Petr Novák na čísle  603 450 430 

Přihlášení dostanou další podrobné informace emailem. 

Těší se na Vás přípravný tým. 

Tetřevovi 

Vtípilovi 

Schejbalovi 

Novákovi 

 

 

mailto:petr.vtipil@gmail.com

