
 

 Pražské Cyklozvonění zazvoní již podesáté!  
 

 

Přijďte si užít poslední zářijovou neděli - na jubilejním, nejenom rodinném festivalu pod 

hlavičkou Pražského cyklozvonění.  

 

V neděli 25. září máme za Prahu 20, Horní Počernice sraz v 8:15 hod u Chvalského 

zámku, Každý, kdo se zúčastní společné cyklojízdy s naším průvodcem dostane malou 

zabezpečovací upomínku v podobě pláštěnkového ponča.  

Odkud v 8:30 vyjíždíme dle stanovené trasy, připraveny jsou i další, vedoucí z různých 

míst po celé Praze a zakončené v bránických ledárnách v areálu A - parku -  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IHhlVxYGsAkL-aI6FAmJiOCzIR8.. 

 

Od 10 do 17hodin čeká v cíli na Zbraslavi na všechny účastníky tradiční zvonění a pořádná 

porce sportovních i odpočinkových aktivit. Dorazit můžete i pěšky – každý druh pohybu se 

počítá.  

 

Jedním z letošních nejzajímavějších zážitků bude spanilá jízda historických bicyklů 

organizovaná Veteran Bicycle Club, ke které se mohou připojit všichni, kdo budou mít v 

nohách ještě dost sil. Pojede se po bezpečných cyklotrasách propojených lávkami, které jsou 

zavěšené pod mosty na Pražském okruhu a které nabízejí nevšední pohled na svět.  

 

Komu by se šestnáctikilometrový okruh podél Vltavy a Berounky přece jen zdál už moc, 

může načerpat síly u stánků s občerstvením, zaposlouchat se do zvuků živé hudby, obveselit 

se exhibicí na terénních překážkách Pump Tracku a v neposlední řadě si nechat navrhnout 

vlastní trasu podle vašich požadavků, získat informace o novinkách v pražské cyklodopravě a 

další cyklotipy. Tomu, kdo má tvořivé děti, nebude jistě vadit, že se domů vrátí v poněkud 

jinak zbarveném oblečení. Čeká je totiž veliká výzva: strohý ledárenský areál s betonovými 

prvky dokáže pořádně rozzářit. U stánku dětského Streetartu budou vybaveny vším 

potřebným. Ale i ostatní si přijdou na své v rámci mnoha dalších aktivit.  

 

Zpáteční cesta je na každém z nás, můžeme si vybrat návrat např. zajímavou Modřanskou, 

Radotínskou roklí, přes Průhonice, Hostivař, můžeme využít pražské Metro, poberounskou 

nebo říčanskou železnici.    

 

Více informací najdete na www.cyklozvoneni.cz. 

 

 

Po Praze aktivně a zdravě!, alespoň v neděli. 
 

 

Petr Uzel 

Cyklokoordinátor 
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