
 

 

INTERNAL 

Obecní úřad Přepeře pořádá pro své občany cyklistický zájezd 

 

 

 

v sobotu 3. září 2022 

sraz účastníků a začátek nakládky kol v 7:30 u kostela na návsi v Přepeřích,  

zájemci se závazně přihlásí na OU Přepeře a zaplatí poplatek 200,- Kč za osobu. Kapacita je omezena! 

Náklady na dopravu a pronájem cyklovleku hradí, za přispění účastníků zájezdu, Obecní úřad Přepeře. Autobus nás vyloží 

v Račicích u Roudnice nad Labem v 9:30, odkud se bude na kolech individuálně pokračovat při břehu Labe (proti proudu) 

po cyklostezce č.2 „Labská“ ( https://mapy.cz/s/loponanene ) směr Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Mělník, Neratovice, 

Kostelec nad Labem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Lysá nad Labem (ul. Čapkova – u nádraží ČD 

https://mapy.cz/s/paludojepu ), kde naložíme kola v 16:00-16:30 do vleku a budeme pokračovat pěším přesunem (600m) 

na občerstvení a zakončení výletu do restaurace U Bílé labutě (ul. Masarykova 523/10 - https://mapy.cz/s/fujotujoco ). 

Pokud se někomu nepodaří naložit kolo v uvedeném čase, nevadí. Vezme si ho s sebou k restauraci. Odjezd autobusu směr 

Přepeře a nakládka zbytku kol cca v 19:00 (Lysá nad Labem ul. Čapkova – u nádraží ČD). Trasa výletu není organizovaná, 

nabízí mnoho variant a zajímavých cílů. Doporučujeme prostudovat mapu a případně si naplánovat svojí vlastní trasu podle 

své kondice. Nejkratší cestou je to do cíle cca 63km, trasou v mapce cca 68 km - 4,5 hod. Děti, jen v doprovodu dospělé 

osoby! V časovém harmonogramu je časová rezerva třeba na vykoupání v Labi, oběd cestou, kratší návštěvu zajímavostí u 

plánované trasy (Mělník, Kostelec n. L, Stará Boleslav). Zdatní cyklisté si troufnou třeba až do Veltrus nebo Nymburka, vše 

je na zvážení každého účastníka. 

Pevně stanoveno je místo a čas druhé nakládky kol - 19:00 - ul. Čapkova - u nádraží ČD - Lysá nad Labem.  

Konec výletu v Přepeřích kolem 20:30. Těšíme se na vaši účast. Kontaktní (nouzový) telefon jen pro den výletu 608 056 900. 
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