Akce v nejbližším okolí
Autosport & Tuning Show + Letící šíp 2016
Tuto akci nepřehlédnete, neboť od pátku probíhá přímo v našem kempu.
Program na sobotu 11. června 2016:
 Od 10:30 hodin soutěže pro návštěvníky, hodnocení poroty, další program srazu,
 po obědě velmi oblíbená EROTICKÁ MYČKA!
 V 16:30 vyhlášení soutěže Tuning DIP Battle
 17:00–17:30 spanilá jízda do Chrudimi na náměstí
Doprovodný program pro vozy Škoda:
 Největší kuriozita - Nejhezčí veterán - Nejlepší tuningová kola - Nejhezčí tuning - Nejlépe zpracovaná muzika
Soutěže pro všechny:
 Hod pneumatikou, výměna kola na čas, atd.
 Dále: prezentace a výstava automobilových firem, prodejci náhradních dílů, příslušenství a doplňků, atd.

3. ročník PIVNÍHO FESTIVALU Heřmanův Městec
Zveme Vás na 3. ročník pivního festu, který se tradičně koná na malém hřišti v Bažantnici v Heřmanově Městci ( naproti
benzinové pumpě) v sobotu 11. června 2016. Můžete se těšit na 4 pivovary - Regent, Ferdinand, Pernštejn, Břeclav - na
čepu bude cca 12 druhů piva, bohatý výběr točených limonád, ostatní alkoholické a nealkoholické nápoje, jídlo - domácí
gulášek, domácí česnečka, klobásy, párky v rohlíku, utopenci, a jiné.
Pro děti bohatý program - soutěže, balónky pro všechny, sladkosti, věcné ceny a přijedou nám zase poníci pro potěchu dětí.
Jízda v kočáře taženým koňmi, Jojo show. VSTUP je dobrovolný, za dobrovolné vstupné - ochutnávky k jednotlivým
pivovarům. Od 17:00 hodin se vybírá příspěvek na kapely 50 Kč.
KAPELY k poslechu a tanci: CIRK...US BLUES, PORTAL ROCK, JOHNNY STALK. Časový plán akce níže.
Těšíme se na Vás a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu. Sluníčku zdar ! :-)
PLÁN AKCE:
10:00 - zahájení pivního festivalu, představení pivovarů
11:00 - soutěže pro děti - soutěže budou probíhat průběžně přes celý den až do 17:00 hodin
12:30 - vystoupení tanečního kroužku, nebo cvičení a hudbu s dětmi
12:30 - 14:30 jízda na ponících
14:00 - 15:00 JÍZDA V KOČÁŘE taženým koňmi
14:00 - 15:00 diskotéka pro nejmenší
14:00 - 16:00 Líčení + česání zdarma - Kadeřnický salon Heřmanův Městec
15:00 - Ukázka drezury na koni v dámském sedle
16:00 - JoJo show
17:00 - soutěže pro dospělé - hod sudem a další
18:00 - vystoupení kapel CIRKUS BLUES, PORTAL ROCK, JOHNNY STALK

Pokyny k cyklovýletu
Přepravní informace:
Sobota 11. června 2016

Ve vlaku R 874 Pardubický Porter a ve zpátečním vlaku R 876 Macocha máme od Českých drah vyhrazené místenky ve
vozech číslo 32, 33 a 34. V Přelouči máme rychlý přestup. Na kterém nástupišti a koleji bude přistaven vlak Os 25011 bude
možné zjistit až půl hodiny před příjezdem od průvodčího vlaku.
Neděle 12. června 2016

Další akce v blízkém okolí: Hošťálovice – 6 km, Prachovice – 6 km.

Po příjezdu do Heřmanova Městce si z nákladních aut převezmeme kola a pojedeme se ubytovat do kempu v obci Konopáč.
Vzdálenost je asi 2 kilometry po rovinaté silnici. V kempu si na recepci převezměte klíče od ubytování a odeberte lístky na
stravu. Lístky se budeme v jídelně odlišovat od ostatních účastníků Tuning Show, kteří mají jinou stravu. Majitel má
seznam, v případě nejasností si Vás dohledá /1 – řízek, 2 – kuřecí plátek, 3 – smažák, snídaně je jednotná/.
Večeře se vydává od 18 do 20 hodin v jídelně s výčepem, snídaně je připravena od 8 do 10 hodin.
Večerní posezení
Bývá tradicí se na večer sejít, posedět a poklábosit. U chatek bude zázemí našeho grilu a malého výčepu. Můžete si zdarma
zajít na dvě grilované klobásky. TJ Sokol bere i nějaké to pivo Litovel, bohužel už za peníze, ale za skvělou cenu…
Za sponzorský dar balíčků děkuji Lékárně U Bílého anděla Šebetov.

Kontakty
Mechanik na drobné opravy kol: Mojmír Chlup – mobil: 723 259 876,
řidiči přepravy kol: Jaroslav Maršálek – mobil: 736 282 753, Marie Minxová – mobil 724 212 236,
řidič doprovodného auta pro odvoz rozbitých kol a znavených dětí nebo zraněných cyklistů: Petr Karásek – mobil: 721 314 210,
řidič hotelbusu Petr Hirt – mobil 603 412 797, pořadatel Zdeněk Čížek – mobil: 602 836 939.

velmi oblíbená místa - dominanta Železných hor - zřícenina hradu Lichnice a Berlova vápenka u Třemošnice. Délka 24 km.

Prověřené cyklotrasy
Krajem regionu
Tato trasa představuje
zdejší region, měří asi 32
kilometrů.
V některých
obcích, ale není nic
k vidění a jen se jimi
projíždí.

Hrad tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Železných hor. Byl vybudován ve 2. polovině 13. století Smilem z Lichtenberka. Měl
trojúhelníkový půdorys a věž o průměru 12 metrů. K zániku hradu přispělo rozhodnutí krále Ferdinanda III. v roce 1648, který
nařídil pobořit hradby. V následujících letech byl hrad zdrojem kamene na výstavbu domů. Do současné doby se zachoval zbytek
válcové věže, segmenty zdiva, sklepy, příkop a val. Patrné jsou i zbytky husitského opevnění u hradu. V letní sezoně si můžete
prohlédnout expozici malého hradního muzea. Otevřeno je do 17 hodin, vstupné je 20 Kč.
Muzeum Berlova vápenka najdete v nově postavené budově, která přesně kopíruje původní objekt.
V obou patrech muzea najdete dominantní pec, do které můžete vzhledem k replice vkročit,
prohlédnout si jí zevnitř a obdivovat vysoký komín. Dle dostupných pramenů se jednalo o nejdéle
fungující šachtovou pec. Expozice vám představí výrobu cementu a vápna, suroviny potřebné při
výrobě. Výroba vápna byla zastavena v roce 1960. Otevřeno je do 17 hodin, vstupné je 20 Kč.

Trasa do Přelouče – pro cestu zpět využijte hlavní optimální trasu

Trasa pro vyznavače náročnější cyklistiky
Pokud preferujete spíše trasy opuštěnou krajinou a nevadí vám stoupání, zvolte tento výlet. Vaším cílem budou dvě cyklisty

