
Festival CYKLOCESTOVÁNÍ (Hradec Králové 9.-10.2.2019) 
 

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice. 

Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své cesty po světě s 

kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Těšit se 

můžeme na plno dobrodružství, sportovní výkony a plno krásných záběrů. Samozřejmostí je fajn nálada. 

 

Hlavním programem bude promítání o unikátním sólovém cykloputování Tádeáše Šímy napříč 

černým kontinentem, kde nejednou šlo o holý život a zase na druhou stranu bylo prožito spousty 

nádherných chvil. 

 

O zážitky nebude nouze ani v besedě Tomáše Zaplatílka, který se vydal vstříc dobrodružství do pohoří 

Pamír. Jedinečná bude rozhodně projekce mladého páru Dáši a Kuby, kteří se rozhodli vrátit z Nového 

Zélandu domů na kole.  Tradičně nebude chybět Martin Stiller, který zavzpomíná na velkou cestu 

napříč Evropou až do Afriky a následně představí svou novou knížku „Evropou na kole“. Ivan Burkert 

Vám ukáže, jak došlapal na vysokém kole z Hradce Králové do Istanbulu!  

Je tedy na co se těšit. Tak se stavte  

 

Festival pořádá spolek Cyklocestovatelé za významné podpory města Hradce Králové. 

 

SOBOTA 9.2.2019 - HRADEC KRALOVÉ, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova ul. 
Blok A:  

09:30 – 10:30 Pavlína&Václav Blažkovi - "Albánie“ 

10:45 – 11:45 Olda&Verča Berkovi – „Scandinavia Tour aneb z Helsinek až domů“ 

  

Blok B:  

12:45 – 14:00 Magda&Alis – „I holky mají své sny aneb z Mexika do Argentiny“ 

14:15 – 15:15 Petr Hirsch – „Camino na kolečkách“ 

 

Blok C:  

15:45 – 17:00 Zuzka&Zbyněk – „Cik Cak světem s ohnutým hřbetem“ 

17:15 – 17:30 krátký vzdělávací film "Dostaňme děti do přírody" 

17:30 – 17:45 Představení nové knihy „Evropou na kole“ 

 

Blok D: 

18:15  – 19:30 Martin Stiller – „Z Broumova až do Afriky na kole“ 

19:45  – 21:00 Tadeáš Šíma – „Na kole přes Afriku“ - SPECIÁL 

 
 

 

NEDĚLE 10.2.2019 - HRADEC KRALOVÉ, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova ul.  
Blok E:  

09:00 – 10:00 Jiří Ježek – „Z Čech do Kostnice a zpět s dětským vozíkem“ 

10:15 – 11:30 Vackovi – „Salvador-Guatemala-Mexiko-Belize s dětmi na těžko“ 

 

Blok F:  

12:00 – 13:15 Tomáš Zaplatílek – „Ze Singapuru do Ladakhu na kole“ 

13:30 – 14:15 Martin Stiller – „Cyklostezka Solná Komora“ 

  

Blok G: 

14:45 – 16:00 Ivan Burkert – „Do Říma přes Istanbul na vysokém kole“ 

16:15 – 17:30 Bikepacking Nomads – „Z Nového Zélandu domů do Beskyd“ 

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

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

