Poslední kilometr a slavnostní zakončení
Napsal uživatel Kamil Osladil
Pondělí, 26 Září 2016 16:05 - Aktualizováno Čtvrtek, 20 Říjen 2016 19:28

Slavnostní zakončení letošního ročníku proběhne opět při akci Poslední kilometr sezóny v
Jeseníku a na Rejvízu v sobotu 22. 10....

Program:

09:00 - 10:45 prezentace na Masarykově nám. v Jeseníku

09:30 - 11:00 představení a krátké rozhovory se zúčastněnými osobnostmi

11:00
Rejvíz)

start společných vyjížděk z náměstí v Jeseníku:
- silniční trasa cca 30 km (Jeseník - Mikulovice - Zlaté Hory - Dolní Údolí -

- MTB trasa vhodná i pro děti cca 10 km (Jeseník – Čertovy kameny – prameny
Javorné - Rejvíz)

12:30 - 13:30 dojezd na Rejvíz, penzion Rejvíz (Noskárna)

12:30 - 14:00 občerstvení - přesnidávkový gulášek, limo, nealko-pivo, čaj

14:00 - 15:00 bohatá tombola - hlavní cena kolo SUPERIOR

15:00 - 17:00 slavnostní vyhlášení výsledků cyklistického seriálu Jesenický šnek 2016
(silnice, MTB a Jesenický šneček)

17:00 - 19:00 projekce fotografií a videí z jednotlivých ročníků seriálu Jesenický šnek a
Posledního kilometr
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19:00 - ?

rozloučení s uplynulým cyklistickým rokem s kapelou FAST FOOT

Startovné: 200 Kč (děti 100 Kč) - v ceně je občerstvení (přesnídávkový guláš, tyčinka bombus,
nealko nápoj), tombola, večerní kapela apod.

Více informací ZDE

Mapy tras: Silnice a MTB soft
Další důležitá sdělení:
- kdo bude autem a pojede večer domů - doporučujeme si auto hodit na Rejvíz a přijet do
Jeseníku na kole... parking u Noskárny zajištěn grátis

- kdo chce zajistit spaní...piště na email.... apostolos.joanidis@gmail.com nebo mu zavolejte
na tel. +420 732 543 050

- kdo se navalí, toho na kole domů nepustíme, bude možné využít hromadné TAXI za
zvýhodněnou cenu

Na viděnou se těší Ladik Čmelda a Kamil Cukr, 2 blázni z Jeseníku :-)

PS: hrubky a překlepy vyhrazeny... :-)

2/2

