
Lehokolové setkání - Hodonín 2008 
s mezinárodní účastí 

 
Jako každý rok v září se setkáme na střetnutí lehocipedistů a jejich příznivců, ale tentokrát 
doporučuji si nechat více dovolené (bude se hodit). Tento rok máme podporu mikroregionu 
Hodonínsko. 
 

 
 
Termín:    11. – 14. 9. 2008 
 
Ubytování: Camp Josef v Dubňanech u Hodonína (cca 6 km od Hodonína) 
Ubytování si zařídí každý samostatně.  
Kontakt: campjosef@seznam.cz 
               www.campjosef.cz 
Telefon: +420 776 160 774 
Camp včetně chatek je po dobu srazu reservován. 
 
Příjezd: je ve středu odpoledne (kdo to nevydrží i dříve). 
Odjezd: v neděli večer 
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Program 
 
Středa - příjezd spojený s ubytováním a večerním pokecem u vínka i pivka 
       
Čtvrtek - po ranních očistách výlet cca 100 km na soutok Moravy a Dyje 
Trasa:  Hodonín - Lužice - Mikulčice - Moravská Nová Ves - Hrušky - Břeclav - Pohansko - 
soutok - Lanžhot ( oběd v restauraci) - Lužními lesy zpět do Hodonína (Dubňany - camp) 
- večer - promítání v areálu kempu a pokec 
 !!!!   Kdo nemáš rád delší výlety, přijeď až ve čtvrtek odpoledne nebo využij našeho 
technického doprovodu (auto s přívěsem – pro 10 osob i s koly). 
Po domluvě můžeme méně zdatným zkrátit cestu na minimálně 45 km. Technický doprovod 
bude k dispozici každý den. Pojede jako poslední a bude Vám poskytovat pocit bezpečí.  
           
Pátek – odjezd do Hodonína k přístavišti u jezu řeky Moravy, kde bude čekat výletní loď na 
projížďku po řece v 9hod.  
- po obědě odjezd do Mikulčic, kde proběhnou závody – trojkolek, v pomalé jízdě a závod na 
4 km 
- po ukončení závodu přesun zpět do campu 
- za celý den ujedeme cca 30 km ( závodníci více ) 
 
Sobota - Slovácký okruh - cca  60 km 
Trasa: Rohatec - Petrov - Strážnice - Radějov - Lučina - Strážnice ( s možností oběda ) - 
Bzenec přívoz - Ratíškovice -  Dubňany camp 
     Večer – ochutnávka vína s cimbálovou muzikou přímo v campu  
 
Neděle – dopolední spanilá jízda Hodonínem ke 780. výročí založení města Hodonína se 
společným fotem před radnicí 

- poté odjezd zpět do campu 
 
Ten, kdo se rozhodne na poslední chvíli nebo z jakýchkoliv příčin nebude mít přihlášku, 
může pochopitelně přijet na sraz také. Ovšem potom nebudu moci zaručit všechny 
vymoženosti vyplývající ze sponzorství mikroregionu Hodonínsko. 
 
Podrobnosti k setkání budou upřesněny později (změny vyhrazeny). 
 
 
 
 
    
 
 
        



Postup při vyplňování Přihlášky 
 
 
Křížkem zaškrtněte předpokládanou přítomnost na srazu: 
 
Například: 
 
Dny v které se zúčastníte srazu: 
             

čtvrtek  
pátek X 
sobota X 
neděle X 

 
Číslicí zvolte svoji velikost a množství (máte-li zájem o více než jedno triko/dres): 
 
Například: 
    S M  L XL XXLVelikost trika: 

    2  
Nebo: 
    S M  L XL XXLVelikost trika: 

  
 

Dres na lehokolo: 
Nechci  
Chci 1 - L 
Číslo návrhu 3 
Oblíbená barva purpurová 

 
Dle výše uvedeného znamená, že se budete vyskytovat na srazu 3 dny (od pátku do 

neděle), že chcete 2 trika velikosti L (nebo jedno M a jedno L) a že byste rád měl/a i dres 
velikosti L a to model 3 a nejlépe v barvě purpurové. 
  

Evina předkládá 4 návrhy dresů pro lehokola. Zájemci vyplňte tabulku s Vaším 
favoritem návrhu. Návrhy si stáhněte zde: http://evan.blids.nl/dresy.pdf. Pokud se Vám libí 
nějaký dres, ale nevyhovuje Vám barva, prosím uveďte svoji oblíbenou barvu do tabulky výše. 
Ve výsledku budou mít všechny dresy jednu barevnou kombinaci – hlavní výrazná barva 
(třeba purpurová) bude zvolena dle největšího ohlasu. 
 
Střih dresu: 

- každý dres bude mít dvě velké kapsy na břiše s jednou malou všitou kapsičkou na zip 
(na klíče, kreditky, mobil aj.) 

- dres bude mít odnímatelné dlouhé rukávy (připnuté na zip) 
- přední díl bude kratší než zadní 
- ve předu pod krkem bude krátký zip 
- nebude dámská verze, pouze menší velikosti 
- spodní lem bude opatřen protiskluzovým proužkem 
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- konečný dres se může od předchozího popisu mírně lišit – v závislosti na možnostech 
výrobní firmy 

- (máte-li tip na levného a ochotného výrobce, pošlete odkaz na Evinin email, jinak 
budou dresy vyrobeny patrně firmou Atex) 
 
Cena za dres není prozatím určena, závisí podle počtu objednaných kusů. Na výrobu 

dresů je potřeba minimálně 1,5 měsíce. Vezměte to prosím na vědomí. Zašlete-li přihlášku 
s žádostí o dres dva týdny před setkáním, Vašemu přání nebudeme moci vyhovět! 

Dotazy na dresy můžete poslat na: evinan@centrum.cz 
 
Text do prezentační fotografie: zde napište co budete chtít na prezentační fotografii 

(dle přiložené fotky níže), např. přezdívka, jméno, adresa, stát, typ lehokola, e-mail, telefon 
atd. 
 Pokud nechcete sdělit žádné informace, prosím napište nejméně přezdívku, resp. 
jméno. Kdo nebudete mít přihlášku, domluvíte se na textu s fotografem na místě.  

Po obdržení Vaší přihlášky Vám přidělím pořadové číslo, které obdržíte v potvrzení 
Vaší přihlášky. Toto číslo sdělíte při focení fotografovi a ten Váš text přidá do fotografie. 
 
 Žádám Vás o zaslání přihlášky v co nejbližším možném termínu z důvodu usnadnění 
pořadatelské činnosti. 
 Ten, kdo se rozhodne na poslední chvíli nebo z jakýchkoliv příčin nebude mít 
přihlášku, může pochopitelně přijet na sraz také. Ovšem potom nebudu moci zaručit všechny 
vymoženosti vyplývající ze sponzorství mikroregionu Hodonínsko. 
 Přihláška je v podstatě nezávazná, ale právě proto k ní přistupujte zodpovědně. 
 Abych Vás trochu povzbudil, vyhlašuji soutěž o 1. přihlášeného a v pořadí každého 
10., 20., 30. atd. Vítězové budou vyhlášeni při sobotním večerním programu a dostanou ode 
mne velmi unikátní ceny.  
 
 Případné dotazy a přihlášky na sraz 2008 adresujte: romantic.dux@quick.cz 
Z důvodu spamu použijte do předmětu heslo:  sraz 2008 
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