PROPOZICE

XXI. mezinárodní sraz historických skútrů „PLUMLOV 2018“
Akci pořádá Skútr klub Čezeta – www.skutrklub.cz
Termín:
Místo:

7.- 10.6.2018
Autocamping "Žralok" Plumlov, 798 03 GPS: 49.4609681N, 17.0111483E
Limitovaný počet účastníků: 140 osob
Účast možná pouze na historických skútrech československé popřípadě zahraniční výroby.
Jiné typy vozidel se mohou přihlásit až po 1.5.2018 a to jen v případě volné kapacity a
po individuální domluvě s pořadatelem.
Ubytování: Chatky pro 2-5 osob - 181,- Kč osoba/den, vč.rekreačního poplatku
Stan 71,- Kč osoba/den; stan 100,- Kč
Karavan - 71,- Kč osoba/den; karavan 150,- Kč
Ostatní viz Ceník služeb pro motosrazy 2018
Startovné: Účastník se skútrem 200 Kč, spolujezdec 100 Kč
Program
Čtvrtek 7.6.2018
Podvečer příjezd a ubytování účastníků v autokempu "Žralok"
večeře – individuální, buď v autokempu, nebo v Plumlově či na přehradě
20:00 rozprava
Pátek 8.6.2018

7:00 - 7:50 snídaně – dvě varianty snídaňového menu (slané –sladké) včetně teplého nápoje v ceně 45 Kč
nebo možnost alternativní snídaně - přesnídávková polévka s pečivem, vaječné
topinky, opékaná klobása, ceny dle aktuálního ceníku, snídani si platí každý sám
při odběru jídla.
8:20 odjezd do Prostějova 8 km
<délka páteční trasy 55 km >
9:00 parkování na prostějovském náměstí - 3 rotující skupiny:
1. prohlídka prostějovské radnice nebo radniční věže ( fyzicky náročné, limitovaný
počet osob ) - vstup zdarma
2. relax v kavárnách na náměstí, prohlídka okolí, návštěva
podnikové prodejny Palírny u Zeleného stromu
3. vyhlídková jízda dnes již historickým autobusem ŠKODA ŠL po Prostějově - jízdné
zahrnuto ve startovném
13:00 odjezd na oběd do Lázní Skalka
13:30 1. skupina - oběd 98,- Kč výběr jídel v přihlášce
2. skupina - obhlídka pramenišť Jůlinky, Jana, Svatopluka, Cyrila a Metoděje
- nákup lázeňských oplatků - výměna směn
14:30 pokračování v projížďce "kolem dobrochovského vysílače" a zjištění, že Haná není úplně rovná
15:30 - 16:00 návrat do autokempu, možnost podvečerní návštěvy zámecké kavárny, cukrárny, střelnice ...
17:45 večeře – společná guláš 75,- Kč
18:30 večerní prohlídka zámku ( pro předem přihlášené ve čtvrtek na rozpravě ) vstupné 80,- Kč
20:00 rozprava
20:30 volná zábava

Sobota 9.6.2018
7:00 - 7:50 snídaně - v ceně 45 Kč - snídani si platí každý sám při odběru jídla.
8:20 odjezd do Čech pod Kosířem 15 km
<délka sobotní trasy 53 km>
9:15 zaparkování v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
Muzeum hasičské techniky - vstup zdarma
1. skupina 9:30
2. skupina 10:15
3. skupina 11:00
V čase mimo prohlídky muzea hasičské techniky budou mít účastníci individuální program a budou
si moci vybrat z následující nabídky:
- muzeum historických kočárů vstupné 60,- Kč (nachází se vedle muzea hasičské techniky)
- zámek vstupné dle volby expozice ( historická jízdní kola, filmová expozice Jana a Zděňka
Svěrákových ) nebo prohlídkového okruhu
- 10:10 výstup s horským vůdcem k rozhleně na Velkém Kosíři - jelikož časová náročnost je
cca 2 hodiny a 30 minut, nebudou se účastníci tohoto výstupu řídit programem
dle rozčlenění do skupin
- 12:12 komentovaná prohlídka zámeckého parku a staveb v něm se nacházejících ( pro předem
přihlášené na páteční rozpravě ) vstupné 60,- Kč
- občerstvení v zámku ( pochutiny tvarůžkové cukrárny Loštice a nápoje minipivovaru Kosíř )
- občerstvení U hraběnky ( v horní části zámeckého parku )
13:30 odjezd - projížďka přes Drahanovice - Lutín - Olšany - kolem držovských vysílačů - Vrahovice Prostějov
14:15 návštěva firmy Čezeta v historických prostorách automobilky Wikov - pozdní oběd – zdarma
hradí firma ČEZETA - výběr jídla v přihlášce, exkurze na dílně, prezentace elektroskútru Čezeta 506
16:30 odjezd nejkratší cestou do Plumlova, dotankování.
17:00 - 17:30 příjezd do autokempu
17:30 - 18:30 pro zájemce čezeťácký trojboj ostatní volná zábava - zámecká kavárna, plumlovská
cukrárna
večeře individuální, buď v autokempu, nebo v Plumlově či na přehradě
20:00 rozprava, vyhlášení soutěže, ocenění vybraných účastníků
21:30 tombola, volná zábava

Neděle 10.6.2018
7:00 - 8:30 snídaně v ceně 45 Kč - snídani si platí každý sám při odběru jídla
9:00 - 12:00 loučení a odjezd
Uzávěrka přihlášek 10.5.2018 nebo do naplnění kapacity 140 osob.
Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí a zavazují se dodržovat časový plán a pokyny
pořadatelů. Časový plán může být podle okolností mírně odlišný od uvedeného.
Všichni účastníci budou označení identifikačními páskami, které poslouží k rozdělení
do skupin, tam kde to bude program vyžadovat.
Další informace Vám poskytne:
Organizace, program, stravování…
Přihláška, ubytování
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