
Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá týdenní cykloturistickou akci 

Svátky na kole, 
která se bude konat od středy 7. 5. 2008 do neděle 11. 5. 2008. 

Cyklistické a cykloturistické výlety po českomoravské vrchovině, které budou začínat a končit v rekreační chalupě 
v Lískovicích. Chalupa se nalézá na Vysočině v obci Lískovice nedaleko Humpolce. 
 

Program: (program bude přizpůsoben počasí a fyzickému stavu účastníků) 
7. 5. 2008 –  odjezd z Prahy cca. v 17. hodin, příjezd ve večerních hodinách, seznamovací večírek u ohně 
8. 5. 2008 –  celodenní výlet: Historické a přírodní památky mezi Telčí a Jihlavou (cca. 70 km) 
9. 5. 2008 –  odpočinkový den, turistický výlet k vodní nádrži Vřesník (cca. 10 km) 
10. 5. 2008 –  cyklistický výlet: Posázavskou cestou z Ledče do Světlé nad Sázavou, návštěva hradů v Ledči a v Lipnici 
a zámek ve Světlé, vše nad Sázavou (cca 70 km) 
11. 5. 2008 –  cyklistický výlet: Návštěva zámku v Kamenici nad Lipou a úzkokolejkou z Kamenice nad Lipou 
do Obrataně, odjezd v podvečerních hodinách do Prahy 
Ubytování: 
Prostorná rekreační chalupa, ve které budeme ubytováni, má obývací pokoj, kuchyni, koupelnu, WC a čtyři ložnice 
a bude celá vyhrazena pouze pro nás. Dále je zde venkovní ohniště a 
stůl na stolní tenis včetně možnosti míčových her na hřišti. 
Stravování: 
Snídaně a večeře budou vařené na chalupě po domácku (zahrnuty 
v ceně akce), obědy budou na cyklistických výletech v restauracích. 
Co s sebou: 
Horské nebo trekingové kolo s výbavou, přilbu, oblečení na kolo, 
věci na spaní, osobní věci včetně teplého oblečení, hudební nástroje, 
hlasivky, půllitr,dobrou náladu a peníze. 

Cena akce:        Kč 1600,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek za rok 2006 Kč   100,-)  
+ možnost dopravy minibusem z a do Prahy     Kč   250,- (pouze pro prvních 8 přihlášených) 
V ceně je zahrnuto ubytování v rekreační chalupě s povlečením, doprava kol z Prahy a do Prahy a domácí stravování, 
tedy pouze snídaně a večeře. 
Přihlášení na akci: 

www.fira.cz
 

Ing. Michal Fürbacher 
                předseda Klubu  FÍRA 

Na cyklostezkách AHOJ 
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