
1. května - Májová vyjížď ka  (25. ročník)
Sraz od 9.00 do 9.30 hodin u prodejny Cyklo Kučera. 
Připraveny jsou minimálně tři trasy pro horská a silniční kola. Vyjížď ka vhodná pro rodiče  
s dětmi. Program u hostince U Drbalů v Bezkově. 1. akce VZP CUP 2017

6. května - Dětský dopravní den
Od 9.00 do 12.00 hod. Dopravní hřiště ul. Kudeříkové - prezentace činnosti CKK a jednotek IZS. 
Soutěže, kvízy, jízda zručnosti, první pomoc aj. 2. akce VZP CUP 2017

8. května - Májová vyjížď ka po vinařských stezkách (15. ročník)
Sraz v 9.00 hodin na cyklostezce nám. Komenského. Cykloturistický výlet pro cyklisty rozdělené 
dle zájmu a výkonnosti. Cyklisté se seznámí s vinařským programem. Cíl v Moravském sklípku - 
Vinařská stodola - Šatov. 

13. května - Mezinárodní silniční cyklistický maratón EVROPA
Start v 11.00 hodin v areálu Sokol Znojmo. Trasa vede po  území České republiky. U příležitosti  
13. výročí vstupu ČR do EU. Start a cíl Znojmo.

16. května - „Dopravní soutěž mladých cyklistů
Sraz v 8.00 hod. - Základní škola Vídeňská. Dopravní texty, jízda zdručnosti, jízda v silničním  
provozu, první pomoc a orientace ve městě.

17. května - Závod horských kol VZP CUP 2017
Sraz v 16.00 hodin v Městském lesíku. Organizovaný přejezd dětí pod dohledem od Nové lékárny 
- nám. Komenského v 15.00 hodin. Start v 16.00 hodin. 3. akce VZP CUP 2017

19. května - Znojemská muzejní noc
Sraz v 19.00 hod. - Dům umění. Cykloturistická vyjížď ka po objektech zařazených do akce spoje-
ná s noční cyklojízdou městem. Akce pořádaná ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo.

20. května - Setkání velocipedistů - 1. část 
Sraz v 10.00 hod. - Znojemský městský pivovar (výstava, spanilá jízda městem, soutěže).

21. května - Setkání velocipedistů - 2. část 
Sraz v 10.00 hod. - Muzeum kol Boskovštějn (výstava, spanilá jízda do Jevišovic). 

20. května - Na kole a na koni
Sraz v 9.00 na cykostezce nám. Komenského. Cykloturistický výlet pro rodiče s dětmi.

27. května - Velký dětský den 
Sraz od 10.00 hod. - Horní park. Program zaměřený na prevenci a bezpečnost - šlapací káry,  
koloběžky, trojkolky a odrážedla. Akce pořádaná ve spolupráci se Znojemskou Besedou.

28. května - Závod horských kol „Velká cena města Znojma“
Start dětských kategorii od 9.30 h, ostatní od 11.00 h na Masarykově náměstí. Závod pro  
všechny kategorie, 4. akce VZP CUP 2017.

Připravované akce na ČERVEN 2017:  Časovka jednotlivců 10. 6., Údolím na kole 11. 6., Silniční  
cyklistický závod 11. 6.,  Závod horských kol 7. 6., Silniční cyklistický závod  Mikulovice 23. 6. 2017

Podrobnější informace: www.cykloklubkucera.cz; tel.: 608 736 135
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