
Zakončení koloběžkové sezony 2015 
9.-11.října 2015 

Chata Cihelny, Zadov, Šumava 
 

Tentokrát s bohatým koloběžkovo – kulturním programem, premiérou filmu Paříž – Roubaix na koloběžce a nultým 
ročníkem kritéria do vrchu o Pohár Pavla Boliny 



Již tradiční zakončení koloběžkové sezony se uskuteční v obvyklý termín, a totiž druhý říjnový víkend 9.-11.10. 2015 v obvyklé lokalitě, na 

Chatě Cihelny na šumavském Zadově. 
 

Program je jako obvykle bohatý, letos opepřený rovněž programem kulturním. Definitivní podoba programu bude ještě upřesněna, 

nicméně zhruba bude vypadat takto: 
 
Pátek 
- Večerní příjezd všech účastníků, večeře 
- Povídání u piva o strastech koloběžkového života a přetěžké sezony 2015 
- Hudební produkce, k poslechu a tanci hraje DJ BULLET s asistentkou 

 
Sobota 
- Celodenní koloběžkový výlet za krásami Šumavy s minimálně jednou zastávkou na Kvildě u Chrtů 
- Večerní bohatý  šumavský rautíček dle Pavla a Jardy 
- Cca od 20:00 koloběžkový kulturní program: 
 - premiéra filmu Paris – Roubaix na koloběžce a následné povídání 
 - promítání fotek a beseda „Ze mě je koloběžkatá“, putování dvou sličných děvčat na koloběžce z Prahy do Skotska a zase 
 (téměř) zpátky 
 - a možná přijede i další vzácný host 
- Hudební produkce od cca 22:30 do kuropění, k poslechu a tanci hraje DJ BULLET s asistentkou 
 
Neděle 
- 10:00 start nultého ročníku koloběžkového kritéria do vrchu Stachy – Cihelny, o putovní Pohár Pavla Boliny 
- 12:00 oběd a ukončení akce 

 
Kolik za to? 
Celá ta legrace stojí 1250,- Kč / osoba a je v ní zahrnuto ubytování na dvě noci s polopenzí (start pátek večeře, konec sobota oběd) v Chatě 
Cihelny (www.chatacihelny.cz), veškerá zábava a zejména oblíbený sobotní oslavný megarautíček. Přijet lze i kdykoliv dříve třeba na týden. 
Kapacita chaty je 120 osob a očekáváme opět stav blízký vyprodání. Na chatě je dále k dispozici osvětlené hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal 
tenis, venkovní bazének, saunička a spousta dalších možností vyžití i pro nekoloběžkáře a rodiny s dětmi. 
 
Přihlášky 
Nejpozději do konce září na vlasek@e-kolobezka.cz, tel. 737535664  

 
Budeme se velmi, velmi těšit na viděnou … 
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