INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
2.8.2020

start mezi 9–11 hod

Vážení přátelé cyklistiky, přijali jste naše pozvání a vydáváte se do Českého lesa!
Vaším úkolem je navštívení míst nejen s občerstvením, ve kterých na Vás čeká
povzbuzení na další cestu a razítko do karty. Můžete využít námi naplánovanou trasu
nebo si zvolit svojí vlastní. Není to závod, cílem je získat razítka na kontrolních
bodech.

Start je možný pouze z kontrolních bodů POBĚŽOVICE, DRAHOTÍN, HORA
SVATÉHO VÁCLAVA, RYBNÍK, kde získáte kartu, mapku a informace.
V kontrolních bodech ŠITBOŘ, MNICHOV, HVOŽĎANY, NAČETÍN, ŠIDLÁKOV
získáte pouze razítko do karty.
Minimální počet razítek pro získání odměny 4, maximální 9. Po předložení
karty se získanými razítky – v Poběžovicích, v Hoře Svatého Václava,
Drahotíně nebo v Rybníku obdržíte zajímavou odměnu, jako upomínku na
tuto cyklistickou akci.
Pro rodiny s dětmi je připravena rodinná trasa s kontrolními body a
pracovním listem pro děti. Kontrolní body jsou POBĚŽOVICE, HVOŽĎANY,
NAČETÍN, HORA SVATÉHO VÁCLAVA, DRAHOTÍN, kde získáte razítka do
karty. Pracovní list bude k vyzvednutí v Informačním středisku
v Poběžovicích v den konání akce, zde ho po absolvování trasy, vyplněný
předložíte ke kontrole a získáte sladkou odměnu. Délka trasy 12 km, lze
zkrátit dle možností.

PŘEHLED KONTROLNÍCH BODŮ

Výřez z trasy pro lepší
orientaci – Vranov,
Vranovské sedlo, Křížová
huť směr Rybník

POBĚŽOVICE – Vinotéka a rychlé občerstvení
ŠITBOŘ – autobusová zastávka
HVOŽĎANY – obnovený křížek u cesty
MNICHOV – POZOR ZMĚNA!!! – FOTBALOVÉ KABINY
RYBNÍK – rekreační středisko
ŠIDLÁKOV – Penzion Šidlákov
HORA SVATÉHO VÁCLAVA – Penzion Pohoda
DRAHOTÍN – POZOR ZMĚNA!!! – KULTURNÍ DŮM
NAČETÍN – stodola na návsi
Rodinná trasa – vyzvednutí a odevzdání pracovního listu, získání sladké odměny –
INFORMAČNÍ CENTRUM POBĚŽOVICE
Mapy ke stažení ve formátech JPG a GPX včetně informací najdete také na
www.dobrohost.cz – sekce CYKLOPUTOVÁNÍ 2020
Děkujeme, že jste se do naší akce zapojili a přejeme Vám hezký den plný dobrého
jídla, krásné přírody a nezapomenutelných zážitků. Váš Mikroregion Dobrohost
ČÍSLA 5, 6, 7 ZOBRAZENÁ V MAPĚ ZOBRAZUJÍ POUZE TRASU, NEJSOU
KONTROLNÍMI BODY.

