
 



Program 
 

Pátek 7.10.2016 
Příjezd účastníků v odpoledních až večerních popracovních hodinách. 
Ubytování, večeře, pivo, limo, šumavský tataráček a cca od 21:00 koncert 
vynikající kapely Stanislava Proroka, který zahraje všechny známé hity naší 
folkové scény. 
 
Po skončení bude následovat oblíbená videodiskotéka, kterou povede již 
tradičně DJ BULLET. 
 

Sobota 8.10.2016 
Po snídani v 10:00 bude zahájen koloběžkový program, jehož prvním cílem 
bude dosažení Kvildy mezi 12:00 – 13:00h. K výběru je celá řada varianta 
cest dle zdatnosti jednotlivých účastníků. Dle zájmu budou každé skupině 
přiděleni průvodci z řad jezdců projektu KICK ITALY 2017 – Giro d´Italia na 
koloběžce. Bikeři vyrazí na Kvildu s Láďou Bartůňkem, vítězem ČKKP. 
 
12:00 – 13:00 lehký oběd v parádním zařízení Na Kvildě. Polévka, čajíček 
apod. 
 
Po obědě výběr z dalšího programu dle zájmu účastníků: 
 
• Koloběžková škola s létajícím Finem Alpo Kuusistem 
• Různé varianty výletů na hřebeny Šumavy s mistry světa Tomášem 

Pelcem a Michalem Kulkou 
• Koloběžkové krosy s Láďou Bartůňkem 
• A další dle chuti jednotlivých účastníků a počasí. 

 
Po celou sobotu bude všem k dispozici zázemí Chrtů Na Kvildě. 
Návrat na Zadov do cca 18:00. 
 
Od 19:00 start proslulého Šumavského rautu pro všechny. Následovat bude 
cyklus koloběžkových cestovatelských přednášek a povídání. 
 
Program koloběžkových cestovatelských přednášek 
 
• Úvod do projektu KICK ITALY 2017 – Giro d´Italia na koloběžce 
• Alpo Kuusisto: „Krosové ježdění na koloběžce“ – v angličtině s českým 

doplněním 
• Dalibor Beneš: „Přejezd Sibiře na koloběžce“ – česky 
• Guido Pfeiffermann a spol.: „Canada X-ing a přejezd Rakouska pod 24h“ 

česky, anglicky, německy 
• V průběhu večera vyhlášení celkového pořadí Seriálu dlouhého koloběhu 
 
Po skončení hraje DJ Bullet na přání do ranního kuropění. 

 
Neděle 8.10.2016 
Po těžkém vstávání a snídani poslední závod sezony. 
 
10:00 start kritéria do vrchu Stachy – Cihelny. Nově zvažujeme zařazení 
pravidla zohledňující věk a BIM index závodníka. V takovém případě by se 
jelo Gundersenovou metodou. 
 
Po dojetí posledního závodníka vyhlášení vítězů a odjezd domů. 



Ubytování 
Chata Cihelny (www.chatacihelny.cz) na šumavském Zadově. 
 
Jednoduché ubytování na 2 – 6 lůžkových pokojích. Sociální zařízení na chodbě. Kapacita cca 120 osob (očekáváme, že by měla 
být zaplněna). 
 
K dispozici celá řada dalšího sportovního vyžití - fotbálek, nohejbálek, tenísek, saunička atd. a zejména bezvadná hospůdka 
s přednáškovou místností a tanečním parketem v jednom. 
 
Pokud dáváte přednost tišším pokojům, uveďte vše prosím v přihlášce. Pokud si myslíte, že budete chodit spát mezi posledními, 
uveďte to taktéž, ubytujeme Vás přímo nad hospůdkou. 
 

Stravování 
V pátek večeře a následně kus Šumavského rautu, zřejmě tataráček a topinky 
 
V sobotu snídaně, lehký oběd u Chrtů Na Kvildě (www.nakvilde.cz) a večerní bohatý proslulý Šumavský raut. 
 
V neděli snídaně. 

 

Cena akce a přihlášky 
Cenu akce jsme byli nuceni trošičku zvednout, ale současně připepřujeme na programu. Cena tedy činí 

 

1500,- Kč / osoba za kompletní akci a tedy zahrnuje 
 
• Ubytování na dvě noci 
• Stravování včetně Šumavského rautu (viz výše), a to včetně sobotní polévky a čaje Na Kvildě 
• Kompletní program, páteční kapela a další hudba, sobotní výlety a škola koloběhu, večerní cestovatelské přednášky. 
• Další využití areálu Chaty Cihelny (fotbalové hřiště apod.) 

 

Přihlášky co nejdříve, ale nejpozději do 4.10.2016 na e-mail vlasek@ultimaproduction.cz. Uveďte jméno, příjmení, počet 

osob a případně preferenci pokoje. 
 
Vzhledem k loňským menším problémům požadujeme nově rovněž  

 

zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč  
 

na bankovní účet č. 176031302/0300, a to taktéž nejpozději do 4.10.2016. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno (jména), 
účastníků, za které platíte. V případě následné neúčastí záloha propadá. 
 

#zakoncenikolobezkovesezony 

http://www.chatacihelny.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.nakvilde.cz/
http://www.nakvilde.cz/
http://www.nakvilde.cz/
http://www.nakvilde.cz/
http://www.nakvilde.cz/
mailto:vlasek@ultimaproduction.cz
mailto:vlasek@ultimaproduction.cz
mailto:vlasek@ultimaproduction.cz

