
Rodiče a děti na kole i pěšky 
7. – 10. 5. 2020 

Letní dny se blíží a s nimi další akce pro všechny severáky a 
jejich rodiče! Pojďme společně objevit kouzla Jižní Moravy. Přírodní parky v okolí 
Jevišovic skýtají spoustu tras pro cyklisty i pěší, a tak o krásy a zážitky nebude nouze. 
Užijete si s dětmi víkend v přírodě, výlety na kole nebo pěšky, vaření na ohni a podle 
chuti i hry. 

ORGANIZACE 

Zázemí najdeme v Kempu Veselka (http://www.kempveselka.cz/) u vodní nádrže 

Jevišovice, a to buď ve vlastních či oddílových stanech nebo ve čtyřlůžkových 

chatách za příplatek. Pro všechny budou k dispozici ohniště, základní vybavení pro 

vaření na ohni nebo na plynových vařičích, v kempu je možnost elektřiny, sociální 

zařízení se sprchou, úschovna kol, hřiště a pravděpodobně i občerstvení. 

Nabízíme dvě varianty dopravy – společná autobusem nebo autem po vlastní ose. 

Přepravu kol zajistíme dodávkou. 

Stravování bude probíhat formou „švédských“ stolů na snídani, při které bude 

možné si také nachystat svačinu na cestu místo oběda. Páteční večeře je v režii 

účastníků. V Jevišovicích nebo po cestě je několik restaurací, kavárna i pizzerie, ale 

samozřejmě se dá i vařit na ohni nebo vařičích.  V sobotu pro Vás chystáme večeři 

formou grilování. 

HARMONOGRAM AKCE 
ČTVRTEK:  

Odjez z Brna buď autobusem nebo autem po vlastní ose. Seznámení účastníků, 

ubytování v kempu, plán tras na další den. V případě zájmů oheň a zpívání u ohně. 

PÁTEK:  

Cyklo trasa – Kolem zříceniny hradu Bukovina přírodním parkem Jevišovka přes 

Hostim a dále kolem Mírovského rybníku přes Boskovštejn a zpět (cca 25 km, 

možno prodloužit i zkrátit).  

Pěší trasa – Po Jevišovicích a okolí, podél říčky Nedveka a přes vísky Boskovštejn a 

Jiřice u Moravských Budějovic (cca 15 km). V případě zájmu a dostatečného 

množství aut možnost výletu údolím řeky Rokytná po opuštěných mlýnech.  

SOBOTA: 

Cyklo trasa – Přes rybník Jankovec do obce Hluboké Mašůvky, odtud stejná trasa 

jako u pěších, případně při špatné cestě pro kola trasa přes Plaveč a dál mlynářskou 

cestou (cca 30 km, možno prodloužit i zkrátit). 

Pěší trasa – Autobusem do obce Hluboké Mašůvky, odtud údolím Plenkovického 

potoka kolem zříceniny hradu Lapikus a mlynářskou cestou a lesem zpět do 

Jevišovic kolem Nového zámku (cca 16 km). 

NEDĚLE: 

Sbalení, úklid, drobné hry a sportovní turnaje, odjezd domů. 

Trasy jsou prozatím spíše návrhem, vše se bude odvíjet od počtu přihlášených, 

zdatnosti účastníků, našich možností a vašich přání. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
ZAČÁTEK: Ve čtvrtek 7. 5. od 19. 30 hodin v kempu Veselka u Jevišovic. Autobus 

jede 17.55 hodin z autobusového nádraží (Zvonařka). Logistiku dopravy skrze kola 

budeme řešit podle přihlášek nejpozději 2 týdny před odjezdem. 

KONEC: V neděli 10. 5. kolem 12.00 hodiny v Jevišovicích. Autobus jede 12:19 (v 

Brně 14:25).  

CENA: V ceně je započítaná strava, materiálně technické zabezpečení, ubytování. 

Přeprava kol bude hrazena z dotace MMB. Dopravu autobusem nebo autem si 

platí každý sám. Nerozlišujeme dospělého nebo dítě, v kempu máme domluvenou 

speciálně sníženou cenu na osobu. 

- spaní ve stanu 550 Kč (300 Kč ubytování ve stanu, 250 Kč jídlo a program) 

- spaní v chatce 700 Kč (450 Kč ubytování v chatce, 250 Kč jídlo a program) 

Platbu za akci lze provést hotově na schůzce Severky nebo převodem z účtu do 

30. 4. Při platbě převodem prosím částku uhraďte na náš účet 1644714003/0800, 

variabilní symbol stejný jako pro platbu registrace. Do zprávy uveďte jméno rodiny 

a počet členů.  

Abychom mohli zavčas zajistit přepravu kol a další organizaci, prosíme Vás o 

přihlášení nejpozději do 5. 4. 2020. Přihlásit se můžete na mail 

elis.severka@gmail.com nebo odevzdat na schůzce návratku. 

 
Více informací vám rády poskytne Elis 737 421 758 nebo Tirís 776 689 447 

 

http://www.kempveselka.cz/
http://www.kempveselka.cz/


NÁVRATKA (odevzdat nejpozději do 5. 4. 2020) 

Přihlašuji: _____________________________________________________ 

na akci „Rodiče a děti na kole i pěšky“ v termínu 7. – 10. 5. 2020.  

Počet osob s kolem: 

Počet osob pěších:  

Pojedeme: autem / autobusem 

Kola si dovezeme sami autem: ANO / NE 

Spaní: stan (vlastní nebo oddílový) /chatka 

 

Poznámky/přání:  

 

Datum:_____________ Podpis:___________________ 
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Počet osob pěších:  

Pojedeme: autem / autobusem 
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Spaní: stan (vlastní nebo oddílový) /chatka 

 

Poznámky/přání:  

 

Datum:_____________ Podpis:___________________ 
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Pojedeme: autem / autobusem 

Kola si dovezeme sami autem: ANO / NE 

Spaní: stan (vlastní nebo oddílový) /chatka 

 

Poznámky/přání:  

 

Datum:_____________ Podpis:___________________ 
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