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20. CYKLOVÍKEND
se SPORT ARSENALEM 
a CYKLOKNIHAMI
A je to tady! Už po dvacáté se sjedou účastníci i se svými bicykly na akci, 
jejíž první ročník se konal v roce 1999 na okraji vojenského prostoru Brdy 
v Kleštěnicích. Brdy byly tehdy přísně střeženou lokalitou, do které nepři
cházelo v úvahu proniknout. Časy se ale mění, vojenský prostor byl zrušen 
a Brdy se otevřely turistům a cykloturistům především. Mnozí už je mají pro
jeté křížem krážem, někteří v nich ještě nebyli. Tuší ale, že to bylo území, kde 
z povrchu zemského zmizelo po válce několik vesnic, že tam jsou nádherné 
Padrťské rybníky, že se tam natáčely scény z Obecné školy. Jsou tam též 
silničky, na které nesmí auta, a po takových se většinou budeme pohybovat. 
Není tam rovina a náročnost sobotního celodenního výletu ztěžuje i absence 
„osvěžoven“ všeho druhu. Ale to naše účastníky nemůže přece zaskočit :)

Cyklovíkend 2018 se bude konat v rekreačním středisku 
KYMEVO Sobenský rybník ve dnech 22.–24. června 2018 
(cca 3 km severně od Rožmitálu pod Třemšínem)

Místo konání — Jedná se o lesní enklávu obklopenou hlubokými lesy. Není to klasický kemp ale uzavřený 
areál, který v letní sezóně funguje jako zařízení pro dětské tábory. Není zde obchod ani restaurace. Nejedná 
se o žádný luxus, vybavení v budovách i chatkách je minimálně 25 let staré, doporučujeme vlastní spacáky. 
Voda ale teče, je pitná a ve sprchách i teplá :)

Ubytování — Tradičně ve stanech, případně v obytných autech nebo v přívěsech na travnaté ploše. Areál 
má kapacitu 170 lůžek pod střechou. Jedná se o dvou a šestilůžkové pokoje ve zděných budovách (90 lůžek) 
a čtyřlůžkové chaty (80 lůžek). K pobytu provozovatel nabízí možnost předem si objednat snídaně (za 50 Kč). 
Rezervaci ubytování si sjednává každý sám přímo u provozovatele areálu emailem: lubomir.melichar@quick.cz,  
nebo telefonicky 606 466 712.

Stravování — Jídlo si účastníci zajišťují na tábořišti i na trasách sami. V průběhu celého víkendu bude otevřen 
ARSENAL BAR, kde organizátoři budou nabízet teplé i studené nápoje, gril bar a další občerstvení. V sobotu 
večer dostanou všichni od pořadatelů tradičně opečenou velkou klobásu a velké pivo. 

Startovné 0 Kč — Pořadatelé hradí veškeré náklady související se zajištěním akce a účastníci jsou jejich 
hosty. Každý obdrží zdarma popis tras, upomínkový list a občerstvení (klobásu, pivo nebo limo). Vstup na 
večerní besedy s promítáním je také volný. K dispozici bude příležitostné razítko akce. Účastníci si sami 
hradí ubytování, jídlo a pití nad rámec zmiňovaného občerstvení.

Trasy — Jsou tentokrát předem určené. Nebylo jednoduché vyjednat jejich povolení (akce nad 100 účast
níků musí mít souhlas CHKO). Trasy máme schválené a každý účastník bude o nich informován na večerním 
brífinku. Na sobotních trasách (delší i kratší) spoléhejte na občerstvení především z vlastních zásob. Stejně 
tak se nedá v případě nepříznivého počasí nikde schovat, proto je pláštěnka tentokrát nutností. O to více 
bude zážitků z krásné přírody, která zatím nepodlehla vlivům civilizace.

Večerní program — Páteční i sobotní večer vyplní přednášky cyklocestovatelů a jejich promítání. Za jí
mavosti o CHKO Brdy nám přijde v pátek povědět někdo z této nově vzniklé instituce.

Poznámka — Celý rekreační areál je rezervován jen pro náš Cyklovíkend. Jako vždy je nutné nahlásit svoji účast 
pořadatelům předem. Kompletní propozice přinese jarní Cykločtení a instrukce pro příjezd dostanete po na-
hlášení účasti na email Sport Arsenal obchod@sportarsenal.cz (souřadnice areálu, organizační pokyny, ceny 
ubytování, program přednášek, detail k nabídce jídla, detail k animačnímu programu a vedlejším aktivitám).


