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Cyklopřesun Brno–Matějovec a zpět
Termín: 30. 7. - 31. 7. a 20. 8. - 21. 8. 2022
Sraz: V sobotu 30. 7. v 8:00 na parkovišti u lezecké stěny u Olympie (parkoviště je 50 m východně od

lezecké stěny přes silnici).
Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/jm8b
GPS souřadnice: 49.1402853N, 16.6301867E

Návrat: V neděli 21. 8. v 16:30 na místo srazu
Cena: 200,- Kč (dohromady za obě cesty; strava a palivo pro doprovodné vozidlo), platí se na srazu
Přihlášky: Návratku odevzdejte společně s přihláškou na tábor.
Vedoucí: Tomáš „Stoupa“ Novotný (hlavní kontakt) - tel.: 721 841 272, tomas@novotny.cz

Václav „Veverka“ Křivánek (zástupce) - tel.: 731 337 580, vaclavkrivanek@email.cz
František „Koleje“ Kolejka (servis kol) - tel.: 731 250 869, frantakolejka@seznam.cz

Program: Přesun starších členů na tábor a z tábora na kolech. Se skupinou pojede doprovodné vozidlo,
které bude převážet těžší věci účástníků, jídlo a oddílové stany a bude na každé větší zastávce.
Pro všechny případy bude vozidlo vybaveno nosičem kol a volnými místy pro účastníky.

Stravování: V sobotu přes den z vlastních zásob. Společné vaření od sobotní večeře.

S sebou:
Na kolo: Cyklistická helma a rukavice, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, sluneční brýle, opalovací

krém, kapesné (100 Kč), 750 ml tekutin (zásobovací vozidlo bude tekutiny průběžně doplňovat),
náhradní duši na kolo, KPZ, zámek na kolo (kdo má).

Do auta: Spacák, karimatka, oblečení na noc, náhradní spodní prádlo, hygiena, plavky, ručník, ešus
a lžíce, baterka, jídlo do večeře.
Seznam věcí prosím zbytečně nerozšiřujte. Při příjezdu na tábor v neděli už budou k dispozici
bedny.

Upozornění: Jízdní kolo musí být technicky způsobilé dle vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích č. 341/2014 Sb., příloha č. 12, část C. Především fuknční brzdy na obou kolech,
všechny odrazky, přední a zadní blikačka a neporušené pláště. Relevantní část vyhlášky je
zveřejněna na https://kamzici.ctujm.cz/tabor/.

Poznámka: Kola na táboře dále využijeme např. k hrám, triatlonu a expedici. Pro náš oddíl jde o akci, která
se opakuje po několika letech. Naposledy jsme takto jeli v roce 2019.

Návratka – Cyklopřesun Brno–Matějovec a zpět

Souhlasím, aby se ............................................................................, přezdívkou ……………………………….

zúčastnil/a akce Cyklopřesun Brno - Matějovec a zpět. Prohlašuji, že jízdní kolo mého dítěte bude v souladu s
vyhláškou Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích č. 341/2014 Sb., příloha č. 12, část C.

Svým podpisem též stvrzuji, že své dítě nevybavím na žádnou akci (výlet či schůzku) zbytečnou elektronikou a cennostmi
(mobilní telefon, mp3 přehrávač, fotoaparát, prsteny, řetízky, větší než doporučený obnos peněz apod.).
Oddíl ČTU - T.K. KAMZÍCI Brno za tyto předměty nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost.

V .................... dne .................... Podpis rodiče ….................................
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