
Kemp  24.7. – 28.7. 2017 – Osvětimany – operace ORINOKO. 
 
D1 - Pondělí 24.7. 2017 
10.00 -  sraz účastníků na parkovišti PENNY marketu v Bučovicích (téměř na konci městečka 
vlevo od silnice č. 431 na Ždánice). Sešikování se, prověření znalosti krycího názvu operace, 
naložení batohů do doprovodného invazního vozidla, nasednutí do sedel našich biků, 
předpokládaný odjezd v cca 10.15 – směr Osvětimany, příjezd na základnu (Osvětimany – 
Rekreační středisko Ječmínek - http://www.rsjecminek.cz/ ) v době cca 16.00 - 17.00 hodin (±). 
Najedeme  cca 32 km, cesta je středně náročná (dominantní budou dvě delší stoupání: 1,3 km 
dlouhé na přes Ždánský masív a 2,5 km dlouhé přes Chřibský masív). Povede ale z 80% mimo 
silniční provoz hlavně po cyklotrasách a z 98 % po zpevněných asfaltových cestách. Jede se – 
pokud možno - v oddílových dresech  - platí samozřejmě jen pro členy MORAVCE)!  
Na cestu s sebou do malého batůžku si vezme každý: pláštěnku, peníze –  na stravování – 5x 
oběd (od pondělí do pátku) budeme řešit v průběhu výletů mimo penzion – předpokládaná 
cena obědů – cca do 100.- Kč / den. Vezměte si i navíc nějakou korunku, na osobní útratu), 
kartičku zdravotní pojišťovny,  svačinu a tekutiny na cestu, náhradní duši na kolo, zámek na kolo. 
Kolo musí být v bezvadném technickém stavu!  
Do velkého batohu (velké batohy Vám zaveze přímo do RS Ječmínek doprovodné invazní 
vozidlo) jako vždy:  náhradní obuv, náhradní oděv, oděv na spaní (jak jste zvyklí buď pyžamo 
nebo něco jiného na spaní), hygienické potřeby včetně ručníku, plavky, prostorově nenáročné 
společenské hry - karty apod.  
Plánované přestávky (malá plahočina 10 minut, velká plahočina 60 minut): 1. malá 
plahočina (MP) – dětský tábor Jitřenka,  2. MP – U zabitého, 3.MP – U kříže – nejvyšší bod po 
cestě přes Ždánský les – 413 m.n.m, 4.MP – v nájezdu na silnici č. 432 Jestřabice - Bohuslavice, 
5.MP – v nájezdu na Kyjovskou vinařskou cyklostezku , 6.MP – u zřízeni TOI TOI – nejvyšší bod 
po cestě přes Chřibský les – 418 m.n.m..  Velká plahočina – restaurace RELAXX - 
http://www.relaxx.cz/  nad obcí Čeložnice – zde poobědváme. 7.MP někde mezi obcemi 
Čeložnice – Vřesovice, pak už cíl cesty – Osvětimany, RS Ječmínek. 
 
Cena za pobyt:  

 hosté do 5 let 204.- Kč/osobu a den, 4 snídaně a 4 večeře jsou v této ceně již 
započítány (nocleh 120.- Kč, jídlo 84.- Kč za den).   

 hosté nad 5 let – studenti, žáci (denní studium) – 336.- Kč/osoba a den, 4 snídaně a 
4 večeře jsou v této ceně již započítány (nocleh 216.- Kč, jídlo 120.- Kč za den).  

 hosté nad 5 let – 340.- Kč/osoba a den, 4 snídaně a 4 večeře jsou v této ceně již 
započítány (nocleh 220.- Kč, jídlo 120.- Kč za den).  

Členům MORAVCE uhradí noclehy oddíl, dospělí a děti, kteří nejsou členy MORAVCE si 
noclehy uhradí sami. 
 
Po ubytování - odpočinek po cestě, prohlídka okolí,  pro děti i dospělé zvlášť cyklistikou posedlé 
průzkumná cesta č.1 na hrad Buchlov. V podvečer (cca 18.00 hodin) - společná večeře 
v penzionu, po večeři táborák. Večerka ve 24.00. Odpolední  a večerní program může být dle 
situace a klimatických podmínek změněn! 
 
D2 – Úterý – 25.7.2017 
Od 8.30 do 9.00 - společná snídaně, v cca 10.00 hodin: Odjezd na kolech na první  cyklovýlet 
(hrad Buchlov - https://www.hrad-buchlov.cz/cs ).  Najedeme cca do 40 km, naobědváme se po 
cestě, předpokládaný návrat zpět v cca 16.00 – 17.00 hodin. Pro děti i dospělé zvlášť cyklistikou 
posedlé do večeře průzkumná cesta č.2 na Velehrad.  
Pondělní výlet na kolech není povinný, kdo nebude chtít jezdit, může si volný čas zorganizovat 
jinak (např. vyrazit si pěšky do nejbližšího okolí, anebo v případě dobrých klimatických podmínek 
můžete relaxovat ve vlastní režii. (Pozor! - děti pouze v doprovodu dospělého). Večer společná 
večeře v penzionu (v cca 19.00 hodin), táborák, večerka ve 24.00 hodin. Denní program může 
být dle situace a klimatických podmínek změněn! 

 
D3 - Středa – 26.7.2017 
Od 8.30 do 9.00 - společná snídaně, v cca 10.00 hodin: Odjezd na kolech na druhý  cyklovýlet 
(Velehrad - http://www.velehradinfo.cz/  , Modrá - 
http://www.zivavodamodra.cz/projekt_ziva_voda.html, http://www.archeoskanzen.cz/  ).  
Najedeme cca do 40 km, naobědváme se po cestě, předpokládaný návrat zpět v cca 16.00 – 
17.00 hodin. Pro děti i dospělé zvlášť cyklistikou posedlé do večeře průzkumná cesta č.3 na 
zámek Milotice  
Ani úterní výlet na kolech není povinný, kdo nebude chtít jezdit, může si volný čas zorganizovat 
jinak (např. vyrazit si pěšky do nejbližšího okolí, anebo v případě dobrých klimatických podmínek 
můžete relaxovat ve vlastní režii. (Pozor! - děti pouze v doprovodu dospělého). Večer společná 
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večeře v penzionu (v cca 19.00 hodin), táborák, večerka ve 24.00 hodin. Denní program může 
být dle situace a klimatických podmínek změněn! 
 
D4 – Čtvrtek  – 27.7.2017 
Od 8.30 do 9.00 - společná snídaně, v cca 10.00 hodin: Odjezd na kolech na třetí  cyklovýlet 
(zámek Milotice - https://www.zamekmilotice.cz/cs ).  Najedeme cca do 40 km, naobědváme se 
po cestě, předpokládaný návrat zpět v cca 16.00 – 17.00 hodin. Na zpáteční cestě je plánována 
zajížďka do Žeravic - návštěva manželů Kopeckých. Ani středeční výlet na kolech není povinný, 
kdo nebude chtít jezdit, může si volný čas zorganizovat jinak (např. vyrazit si pěšky do nejbližšího 
okolí, anebo v případě dobrých klimatických podmínek můžete relaxovat ve vlastní režii. (Pozor! - 
děti pouze v doprovodu dospělého). Večer společná večeře v penzionu (v cca 19.00 hodin), 
táborák, večerka ve 24.00 hodin. Denní program může být dle situace a klimatických podmínek 
změněn! 
 
 
D5 - Pátek – 28.7.2017 
Ráno společná snídaně. Balení, společný přesun směr Bučovice, odjezd nejpozději  v 10:30 hod. 
Plahočiny budou stejné, ale opačně,  v Čeložnici, v restauraci RELAXX  bude Velká plahočina, po 
příjezdu do Bučovic je plánována - na úplný závěr akce - návštěva místního zámku - 
https://www.zamek-bucovice.cz/cs  Následovat bude přesun vozy na Drahanskou vrchovinu,  
ukončení operace a vyhodnocení akce (sečtení zisků a ztrát), pravděpodobně  v restauraci 
Morava Benešov. 
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