


Otvorená znamená, že v našich radoch radi privítame aj 
športovo naladených rodičov. K „tour de intelekt 2014“ 
je možné sa pripojiť kedykoľvek počas jej priebehu. Na strán-
ke www.intelekt.sk sú propozície a návod, ako postupovať, 
pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa na akcii. 

Súčasťou doprovodu sú dva mikrobusy a vlečka, na ktorej sa 
prevážajú batožiny účastnikov a materiál potrebný na zabez-
pečenie jednotlivých etáp. Počas celého trvania „tour de in-
telekt 2014“ budú mikrobusy k dispozícii účastníkom ako 
doprovodné vozidlá.

Ubytovanie je pod stanmi v kempoch, alebo na miestach za-
bezpečených organizátormi. O stravu počas celej „tour de 
intelekt 2014“ sa postarajú rodičia našej školy, ktorí tvoria 
organizačný tím. Pedagogický dozor nad  deťmi majú pedagó-
govia našej školy v spolupráci s našimi žiakmi vyšších roční-
kov, ktorí sa nám osvedčili pri organizovaní našich školských 
akcií.

Kontakt:
mobil 0903 716 874
tourdeintelekt@intelekt.sk

www.intelekt.sk
a 
facebook.com (odklik na našej stranke)

V mene Občianskeho združenia Intelekt a Súkromnej zá-
kladnej školy pre intelektovo nadaných žiakov  v Bratislave 
Vás pozývam na I.ročník „tour de intelekt 2014“, ktorá sa 
koná sa pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica 
a starostou mestskej časti Petržalka Vladimíra Baja-
na, ktorí sa tento rok rozhodli aj na základe  minuloročnej 
tour našu aktivitu podporiť a ktorá sa uskutoční v termíne 
od 15.júla do 30.júla 2014.  Deti v rámci tour ponesú po-
soľstvo od nášho premiéra premiérovi  Českej republiky. Na 
tejto akcii bude na organizácii tour participovať mestská časť 
Petržalka. 

Veta „Niet lepšej prevencie ako šport“ pána profesora Vi-
liama Fischera sa v našom prípade sa stala mottom našej 
športovej aktivity. Jeho podpora a osobná účasť na „tour de 
intelekt 2014“ je pre nás jasným dôkazom, že tour je akcia 
zameraná na zlepšenie kvality života. Kto sa hýbe, zdravo žije.

Trasa bude viesť z Bratislavy cez České Budějovice  do Prahy. 
Ide o jednu z najkrajších oblastí Českej republiky. Občianske 
združenie Intelekt sa snaží zabezpečiť  tour po stránke 
finančnej. Súkromná základná škola po stránke personálnej 
a logistickej. Zámer organizátorov tour je, že každý rok 
zavítame do jednej z európskych krajín  a jej hlavného mesta. 
Ide o otvorenú 15 dňovú cyklotúru z Bratislavy do Prahy po 
cestách II. (menšia časť) a III. triedy, ktoré sú doporučené pre 
cykloturistiku. Náročnosť etáp sme volili čo možno najľahšie, 
aby deti, pre ktoré je táto akcia primárne určená, trať zvládli. 
Cieľom akcie nie je deti zničiť, ale poskytnúť im možnosť nie-
čo dokázať. 



Štart:
15.7.2014 o 10.00 od Úradu vlády SR
Návrat:
30.7.2014 vo večerných hodinách vlakom         
z Prahy (príchod upresníme v deň štartu)
Cena za 15 dní: 150€
V cene je zahrnuté: ubytovanie v kempoch, prenájom plochy na 

stanovanie, strava, cesta späť, poistenie, zdravotník, pedagogický 

dozor, pohonné látky pre mikrobusy, vstupné  na kúpaliská a na 

rôzne akcie.

Program etapy:
8.00 - budíček

8.30 - 9.30 - výdatné raňajky

10.00 - 16.00 - etapa - strava zabezpečená balíčkami

(balíček obsahuje suchú stravu, ovocie a výživové doplnky pre deti)

17.00 - výdatná večera

21.00 - 21.30 večierka I. (mladší účatníci)

22.00 - večierka II. 

Rodičia nepodliehajú vyššie uvedeným večierkam.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.



1. etapa - 15.7.2014
Bratislava - Malacky
dĺžka: 43,8 km

2. etapa - 16.7.2014
Malacky - Břeclav
dĺžka: 45,31 km

3. etapa - 17.7.2014
Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou
dĺžka: 44,43 km

4. etapa -  18.7.2014
Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo
dĺžka: 30,87 km

5. etapa -  19.7.2014
Znojmo - Bítovská zátoka
dĺžka: 37,85 km

Voľný deň -  20.7.2014

6. etapa - 21.7.2014
Bítovská zátoka - Staré Město pod Land-
štejnem
dĺžka: 42,96 km

7 etapa - 22.7.2014
Staré Město pod Landštejnem - Mláka
dĺžka: 37,86 km

8. etapa - 24.7.2014
Mláka - České Budějovice
dĺžka: 46,45

Voľný deň -  25.7.2014

9. etapa  -  26.7.2014
České Budějovice - Protivín
dĺžka: 40,15 km

10. etapa  -  27.7.2014
Protivín - Horní Ostrovec
dĺžka: 33,09 km

11. etapa  -  28.7.2014
Horní Ostrovec - Jince
dĺžka: 49,20 km
 
Voľný deň -  29.7.2014

12. etapa  -  30.7.2014
Jince - Praha
dĺžka: 46,62 km
Odovzdanie posolstva a návrat domov


