
 

 

 

 

       

                                  

TĚLOVÝCHOVNÁ RADA ORLA VÁS ZVE NA CYKLOTURISTICKOU 

VÝPRAVU DO BRATRSKÉ SRBSKÉ LUŽICE V NĚMECKU 
 

Cyklosturistika Horní a Dolní Lužici v Německu (Sasko a Braniborsko)  
malebné vesnice, síť vodních cest na Blatech – kvalitní značené 

cyklostezky, většinou rovinatý terén, možnosti koupání, města a obce 
Budyšín, Kulow, Kamenec, Chroščice, cisterciácký klášter Mariina Hvězda, 
putování do poutního místa Róžant, Ralbice, Zly Komorow, Grodk, živé 

folklórní oblasti, setkání s bratrskými Lužickými Srby 

Termín: 2. - 7. června 2014  (pondělí – sobota) 

Odjezd: v pondělí 2. června 2014 v 8:00 hodin z parkoviště u hlavní brány Brněnských 
veletrhů a výstav, ul. Výstaviště 1, Brno. Autobus bude přistaven od 7:00 hodin.   

Zastávka v Praze na autobusové zastávce při stanici metra Černý Most – místo 
bude upřesněno  11:30 hod. pravděpodobně u kina CineStar  

Návrat do ČR: sobota jako cestovní den: v sobotu 7. 6. 2014 v odpoledních hodinách – 
reálný čas: 15:00 hod. Praha, 18:30 hod. Brno (odjezd z Lužice do ČR cca 
ve 11:00 hod.). Možnosti sobotního programu: poslední cyklovýlet s možností 
osprchovat se po akci nebo prohlídka Budyšína s průvodcem.  

Cena: předpoklad  5.500,- Kč     

V ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, doprava autobusem tam a zpět a 
cestovní pojištění. Další event. náklady (vstupné, stravování přes den apod.) si 
hradí každý účastník individuálně. Po návratu bude provedeno vyúčtování. 



Úhrada: po uhrazení zálohy ve výši   3.000,- Kč na účet Orla o.s. - číslo účtu 63031621/0100 
je registrována vaše rezervace. Zbylou částku, tj. 2.500,- Kč, uhraďte do  12. 
května 2014. Jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo. Účastníci mladší 
18ti let dodají písemný souhlas zákonných zástupců – viz přihláška v příloze.  

Ubytování s polopenzí : Mládežnická ubytovna  Neschwitz, okr. Budyšín/Bautzen, Sasko, 
Německo. Ubytovatel Viola & Toralf BRADE GbR, Kastanienallee 1, 02699 
Neschwitz, www.jugendherberge-neschwitz.de. Pokoje s různým počtem lůžek. 
Účastníci předem sdělí svoje požadavky na přidělení míst k noclehu (manželé, 
vícečlenné skupiny na pokoj atd.). K dispozici úschovna jízdních kol a parkoviště 
pro autobus s přívěsem na kola. Možnost objednat v ubytovně svačinový balíček za 
4,50 EURO. Všechny bungalovy mají sprchu a WC. V pavilonové ubytovně a 
hlavním domě je sprcha a WC na chodbě.  

Doprava: autobusem s přívěsem na kola. Cesta z Brna na místo pobytu trvá cca. 7 ½  
hodiny. Počet míst v autobuse 49 (avšak limit přívěsu pro 40 kol). V případě 
navíc ujetých kilometrů (výlety) budou skutečné náklady za navýšení kilometrů 
rozúčtovány mezi účastníky po návratu.  

Cestovní pojištění Uniqa:  zahrnuje pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých 
následků úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby a 
pojištění zavazadel.  

Měnová jednotka: Euro 

Jazyk: němčina, lužická srbština, Lužičtí Srbové rozumějí česky  

CykloItinerář: cyklotrasy na každý den dle vlastního programu a ve spolupráci 
s lužickosrbskými přáteli. Organizátor dodá účastníkům mapy.  

Duchovní služba: spřátelení kněží – Orlové,  spolupráce s farnostmi Chroščice nebo 
Radwor pro zapůjčení kostela. Mše sv. v místě pobytu (polní mše sv.), pouť do 
poutního místa Lužických Srbů v Róžantu. Katolický kostel 5 km v Radiboru 
(Radwor) nebo 4 km v Crostwitz (Chróščicy).  

Možné organizační změny budou včas oznámeny účastníkům. 

Přihlášky: zasílejte na adresu br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694, 272 01 Kladno, 
 elektronicky na adresu: standa.vejvar@volny.cz  

Vedoucí výpravy: 

br. Josef Častulík, předseda TVR Orla, 776 888 735, castulik@volny.cz                          

br. Stanislav Vejvar, místostarosta Orla, 721 215 455, standa.vejvar@volny.cz   


