
SETKÁNÍ LEHOKOL  Uherský Brod 2005

Cílem setkání není trhat jakékoliv rekordy, ale potkat zajímavé lidi, které spojuje zájem o lehokola a jiné méně běžné 
dopravní prostředky na lidský pohon.
Zároveň máte možnost poznat malebný kraj mezi Bílými Karpaty a Vizovickými vrchy na hranici Slovácka a Valašska.
Vítáni jsou tandemisti, handbikeisti, majitelé tříkolek, čtyřkolek případně vícekolek, dětských přívěsů atd. 
Ti kdo vlastní jen bicykl na kterém se jezdí hlavou vpřed jsou samozřejmě zváni také.  

Program (dobrovolný)

pátek 9.zá ří 
- výlet do Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny - Lopeník, Mikulčin vrch (799 m n.m.), lom Rasová, Komňa, zámek Nový 
Světlov v Bojkovicích, Luhačovice, Uh. Brod cca 70 km. Možnost připojení se v průběhu výletu (dobré vlakové spojení do 
Bojkovic a Luhačovic)
- v podvečer možnost exkurze v pivovaru Janáček v Uh.Brodě
- večer promítání filmů s lehokolovou a příbuznou tématikou, fotografie...

sobota 10. zá ří
- "spanilá jízda" městem Komenského
- v 11 hod na Masarykově náměstí v Uh.Brodě cíl "EXPEDICE TRANSBALKAN 2005" na ležatém tandemu 
- kolem poledne zastávka v Kolibě u Luxů - možnost oběda
- výlet např. Šumice, Nezdenice, Bánov, Suchá Loz, přehrada Ordějov, Nivnice (cca 35 km)
- v podvečer závod ve sprintu do kopce (pro zájemce)
- večer grilování prasete a bečka (5. výročí AZUBu), promítání filmů s lehokolovou a příbuznou tématikou, fotografie...

neděle 11. září
- možnost prohlídky města při příležitosti Dne otevřených památek (muzeum J.A Komenského, radnice, kostely...)
- výlet dle domluvy -  např. směr Vlčnov

Ubytování

Základnu budeme mít v příjemném areálu Riviéra v Nivnici - nejkrásnější vesnici roku 2003 ve Zlínském kraji 
(cca 5 km od Uh.Brodu)
- chatky (2-3 lůžka se sociálním zařízením) a bungalovy (4 lůžka, společné sociální zařízení) - 150 Kč lůžko/noc
- stan 50 Kč osoba/noc
- 25 m koupaliště volně k dispozici
- součástí areálu je Hotel Savary s restaurací

Možno prodloužení pobytu před i po setkání.

Přihlášky, dotazy:   Aleš Zemánek, U Olšavy 1102, 688 01 Uh.Brod
tel.: 777 29 82 29, azub@azub.cz 

9.-11. září


