
 

 

Jedeme všichni – pojeďte s námi! 
 

Již 8. 5. 2014 vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou 

cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na 

kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí 11.5.2014 v Orlických 

horách. 
 

Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy!  

Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o 

nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení! 

 

Předběžný program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o připravované akci sledujte na webových stránkách partnerských MAS, případně 

kontaktujte organizátora Místní akční skupinu Opavsko. 

www.mas.orlicko.cz; www.sumperskyvenkov.cz; www.hornipomoravi.eu; mas.rymarovsko.cz; www.mas-

njesenik.cz; www.masopavsko.cz 

9.5.2014 
Leskovec – na břehu Harty (9:30 – 11:30) 
lodičky, Cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na 
jednokolce 
 
Farma Moravskoslezský Kočov (13:00 – 15:00) 
jízda kočárem, cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda 
na jednokolce, možnost zapůjčení elektrokol pro 
účastníky, kteří chtějí jet s námi jen část trasy 
 
Rýmařov – náměstí (15:00 – 17:00) 
akce ve spolupráci s informačním centrem, jízdy ve 
zručnosti, cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na 
jednokolce 

 

10.5.2014 
Ruční papírny ve Velkých Losinách (11:30 – 13:30) 
prohlídka papíren pro účastníky cyklojízdy, 
cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce 
 
Jindřichov - fotbalové hřiště (14:30 – 17:00) 
cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce, 
vystoupení základní školy, půjčovna koloběžek, 
vystoupení taneční školy ze Šumperka a večerní zábava 

 

8.5.2014 
Lhota u Opavy: Mlýn u Vodníka Slámy (10:00 – 12:00) 
vyjížďka na koni, okruh pro bruslaře (závody pro děti), 
RC modely, Autodráhy, cyklotrenažery s virtuální 
realitou, jízda na jednokolce 
 
Hradec nad Moravicí – zámek (13:00 – 15:00) 
prohlídka zámeckých věží nebo prohlídka edukačního 
centra, jízda na jednokolce, cyklotrenažery s virtuální 
realitou 
  
Davidův mlýn (16:30 – 18:30) 
cykloternažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce 

 
11.5.2014 
Dolní Morava - chata u Slona (10:00 – 12:00) 
cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce, 
prezentace oktokoptéry, jízda zručnosti, možnost 
zapůjčení elektrokol pro účastníky, kteří s námi chtějí 
projet část trasy 
 
Statek u Dubu - Líšnice (13:30 – 15:30) 
cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce, 
prezentace pomůcek pro handicapované – tandemové 
kolo, tandemová tříkolka atd. – možnost svezení 
 
Bednářův statek - Klášterec nad Orlicí (16:30 – 18:30) 
cyklotrenažery s virtuální realitou, jízda na jednokolce, 
prezentace fotografií a videí z cyklojízdy 

 

http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.hornipomoravi.eu/
http://mas.rymarovsko.cz/
http://www.mas-njesenik.cz/
http://www.mas-njesenik.cz/
www.masopavsko.cz

