
Milíčeves na kole i pěšky 
9. ročník setkání spřátelených duší 

4.6. až 6.6.2010 
 
 
 
 

POZVÁNKA NA NEJEN CYKLISTICKÝ 
VÍKEND NA JIČÍNSKU 

 

Místo: obec Slatiny - Milíčeves 

Termín: pátek 4. 6. až neděle 6. 6. 2010 

 

Program: Cyklistický a turisticko-poznávací program bude zaměřen obdobně jako v minulých 
letech na pěkná a historicky zajímavá místa v okolí Jičína. 
  
Tentokráte prohlédneme malebnou krajinu na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Uvidíme 
přírodní památky i pěknou architekturu a možná dojde i na podrobnější prohlídku města, v němž 
budoval ambiciózní Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna sídlo svého knížectví. 
 
Převážná část tras po oba dny bude po zpevněných cestách. 
 
Večerní program bude takový, jaký si ho uděláme. Určitě bude oheň, muzika, dobrá společnost. 
 
Ubytování: ve vlastním stanu na zahradě, omezený počet míst v domě na podlaze.  
 
Stravování: částečně z vlastních zdrojů. V sobotu a v neděli se stavíme na oběd v hospůdce. 
Pivo na večerní posezení a něco k zakousnutí bude zajištěno. 
 

Doprava: 
Většinou to již všichni znají, ale pro jistotu zopakujeme: 
Do Milíčevsi lze jet z Prahy autem hradeckou dálnicí, u Poděbrad odbočit na Jičín dále přes 
Kopidlno, Jičíněves - zde na začátku obce pokračovat rovně k zámku (ne po hlavní silnici 
odbočující vlevo na Jičín) a kolem něj serpentinami nahoru k lesu. Následuje obec Slatiny, zde 
dojet na křižovatku T (po „nožičce“), na křižovatce odbočit vlevo a asi po 1,5 km už budete         
v Milíčevsi. Cílem je dům č. 45, první budova v obci po levé straně.  
Druhou variantou automobilové příjezdové trasy je dálnice na Mladou Boleslav. Před MB se z ní 
odbočí vpravo na Jičín. V Jičíně není třeba zajíždět do centra. Vhodnější je zvolit obchvat města - 
směr na Novou Paku a z něj odbočit na obec Popovice. Další vesnice se jmenuje Vitiněves. Zde je 
třeba na křižovatce u hospody odbočit vlevo a za tři kilometry následuje Milíčeves. Na křižovatce 
na začátku obce odbočit vpravo a pokračovat kousek k poslednímu domu na pravé straně.  
 
 
Pro sobotní i nedělní výlet obdrží zájemci černobílé kopie map. 
 
Svoji účast potvrďte, prosím, pokud možno brzy na mail neuman@egp.cz  nebo telefonicky               
na číslo 602 743 181 nebo 723 892 763  
 
Již se těšíme!  
 
Neumanovi 
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