
 
Ukončení cyklistické sezóny 2019 – neformální setkání členů a příznivců spolku Cyklo 

klubu  Znojmo (změny vyhrazeny – časy s ohledem k průběhu jednotlivých aktivit orientační) 

Spolek Cyklo klub Znojmo pořádá v souvislosti s neformálním ukončením letošní cyklistické 

sezóny pro řádné členy a příznivce sportovně společenskou akci v neděli 22. září 2019. 

 

Program. 

7.30 – organizovaný odjezd autobusem (individuální dopravu vzhledem k programu  

           nedoporučujeme, ale je možná – předem oznamte) 

8.30 – plavba lodí po Vranovské přehradě s ochutnávkou vin z produkce lokálních vinařů          

           doplněné o pochutiny od Martiny Špačkové – Bistro Chez Martine a sýrů mlékárna  

           Klíč – farma Božice + zelenina LUKOP spol. s.r.o. 

12.00 – vyhlídková jízda úzkokolejkou v Muzeu průmyslových železnic 

13.30 – občerstvení formou rautu v prostoru areálu Kukla – Permonium a následuje  

              individuální prohlídka a využití aktivity zařízení               

17.30 – ochutnávka a prohlídka sklepa vinařství Viktorín – rodinné vinařství & penzion –  

             Tasovice a možnost zakoupení  jednotlivých druhů vína 

18.30 – pro zájemce ochutnávka piv z produkce firmy Znojemský městský  

             pivovar a.s. a dalších – v 1. Mezinárodním centru služeb a informací v ČR (pivní    

             sklenice zajištěny + příjezd autobusu zajištěn na u koupaliště) + ochutnávka vín 

             pro abstinenty mošty a voda 

              

Harmonogram přepravy: 

Odjezd autobusu z autobusových zastávek – ul. Vídeňská parkoviště před hotelem Dukla 7.20 

hodin, u čerpací stanice Schell v 7.25 hodin, Mariánské náměstí před hotelem Bermuda v 7.30 

hodin, ul. Sokolská u prodejny PNEU Kárník v 7.45 hodin, ul.Pražská u budovy firmy 

TELECOM v 7.40 hodin a ulice Pražská u prodejny BILLA v 7.45 hodin. 

 

Partneři akce: 

Lodní doprava Vranov s.r.o., minipivovar v Bítově, minipivovar Dráteník, minipivovar u 

Dyje – Zlatý Josef, Pomona Těšetice, farma Božice – mlékárna Klíč, Rodinné vinařství & 

penzion Viktorín, LUKOP spol. s.r.o, areál Kukla – Permonium, Bistro Chez Martine,  lokální 

vinaři – partneři CKK Znojmo,  

 

Zájemci o akci se musí předem nahlásit prostřednictvím níže uvedené elektronické adresy 

s upřesněním místa nástupu nejpozději do 18.00 hodin středy  18. 9. 2019 

Akce je určena pro všechny řádné  členy CKK Znojmo, CKK Znojmo JUNIOR a příznivce 

CKK Znojmo + jedna osoba doprovod. Smyslem této akce je poděkovat aktivním členům a 

příznivcům. Kapacita autobusu je omezena na 45 osob. Uspokojeni budou přihlášeni dle 

pořadí do uvedeného počtu a podle osobních aktivit vůči klubu při zajišťování jeho celoroční 

činnosti dle docházky na jednotlivé akce a příkladné sportovní reprezentace. Seznam 

účastníků podléhá vyjádření výkonného výboru CKK Znojmo. Ve čtvrtek 19. 9. večer bude 

na klubových stránkách zveřejněn seznam účastníků. 

 

Symbolický příspěvek na tuto akci 100,-Kč/osoba. V této ceně: doprava do místa určení a 

zpět, plavba lodí, ochutnávka vín a občerstvení na palubě lodi, jízda úzkokolejkou, vstup do 

areálu Kukla - Permonium, ochutnávka  piv z místních pivovarů 

Raut v ceně 175,- Kč (skladba rautu přizpůsobena účastníkům akce)  

Sklenice pro ochutnávky vín zajištěny. 

 

Kontakt a případné dotazy: 

Čestmír Vala, manažer Cyklo klub Znojmo, tel 608 736 135, elektronická adresa: 

cykloklubznojmo@seznam.cz 


