
Festival CYKLOCESTOVÁNÍ (Frýdek-Místek 22.-24.2.2019) 

 

Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již po třinácté 

na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete 

vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa.  

 

Hlavním programem bude projekce frýdecko-místeckých cyklocestovatelů Dáši&Kuby o jejich 

ojedinělém dobrodružném cyklonávratu z Nového Zélandu, při kterém zažili spousty neuvěřitelných 

zážitků a nádherných chvil. Za tahák festivalu lze určitě považovat i trojitou účast cestovatele rádia Impuls 

Jirky Kolbaby, který spolu s legendárním Víťou Dostálem pokřtí zbrusu novou knihu „Evropou na 

kole“ autora Martina Stillera. 

 

O zážitky nebude nouze ani v besedě dámského dua Magdy a Alis, které na kolech samy prošlapaly jižní a 

střední Ameriku. S rodinkami Čermákových, Zigáčkových a Stillerových zavítáme s dětmi křížem-krážem 

Evropou. Roman Staněk nás zavede do drsného a přesto nádherného Karabachu. A to samozřejmě není vše! 

Už teď se tedy máte na co těšit. 

 

Festival pořádá spolek Cyklocestovatelé za významné podpory Moravskoslezského kraje a příspěvkové 

organizace Národní dům Frýdek-Místek, která je spolupořadatelem akce. 

 

PÁTEK  22.2.2019, FRÝDEK-MÍSTEK – Kino Nová Scéna Vlast 

Blok A: 

18:00 – 21:00 křest knihy „Evropou na kole“ – moderuje Jirka Kolbaba z rádia Impuls 

Jiří Kolbaba – „Piráti z Karibiku 1 – severní Antily“  

 

SOBOTA  23.2.2019, FRÝDEK-MÍSTEK – Kino Nová Scéna Vlast 

Blok B:  

10:00 – 11:15 Sumbalovi – „Dunajská odyssea aneb z Bratislavy k Černému moři“ 

11:30 – 12:45 Roman Staněk – „Náhorní Karabach, Gruzie a Arménie“ 

 

Blok C: 

13:30 – 14:45 Magda&Alis – „I holky mají své sny aneb z Mexika do Argentiny“ 

15:00 – 15:45 Martin Stiller – „Cyklostezka Solná Komora“ 

 

Blok D: 

16:15 – 17:30 Martin Stiller – „Z Broumova až do Afriky na kole“  

17:45 – 19:00 talkshow Jiřího Kolbaby a jeho hostů 

 

Blok E: 

19:30 – 21:00 Bikepacking Nomads – „Z Nového Zélandu domů do Beskyd“ – SPECIÁL 

 

NEDĚLE 24.2.2019, FRÝDEK-MÍSTEK – Kino Nová Scéna Vlast 
Blok F:  

09:00 – 10:15 Čermáci – „Od moře k moři - Každoroční dovolená na kole a s dětmi? Proč ne!“ 

10:30 – 11:45 Zůza&Michal Klímkovi – „Zpomalený průjezd Indií“ 

 

Blok G: 

12:15 – 13:00 workshop na téma „Jídlo a pití na cestách" 

13:15 – 14:30 Šárka&Víťa&rodiče – „Velká cesta přes alpská sedla napříč Evropou“ 

 

Blok H: 

15:00 – 16:15 Vackovi – „Salvador-Guatemala-Mexiko-Belize s dětmi na těžko“ 

16:30 – 17:30 Marek Liška – „Mikrodobrodružství" 
 

Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na facebooku: Cyklocestování 

http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/hoste/stillerovi-francie/
http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/hoste/stillerovi-francie/
http://www.cyklocestovani.cz/

