
Jaké je naše poslání – mise? 

EvangMotoKlub je dobrovolné společenství slušných 
motorkářů. Nabízí občasné vyjížďky a duchovní zázemí         
v křesťanských ekumenických církvích, aby tak před-
cházel osamocení jezdců, povzbuzoval v potěšení z jízdy  
a dával prostor ke sdílení víry.  
 

 
 

O co nám jde? 

1) SSSccchhhááázzzeeettt    sss eee   vvv   lll iiibbb ooovvv ooolllnnnééémmm   ppp ooočččtttuuu   kkk   ooobbbčččaaasssnnnýýýmmm   vvvyyyjjj ííížžžďďďkkkááá mmm   aaa   

pppoookkkeeecccuuu...   
Jde nám jedno, jestli se nás sejde celá banda, nebo jenom 
dva, tři jezdci. Je nám také jedno, jestli jede endurák či 
kolínkář. Jede prostě ten, kdo má chuť, v tom co má, 
s tím, co má, takový, jaký je. 
Přidej se! A jestli nemáš motorku, nějaké volné sedlo se 
taky najde. 
 

 
 

2) PPPřřřeee mmmýýýšššllleeettt    ooo   žžžiii vvvooottt ěěě,,,    vvvííířřřeee    aaa   nnnaaabbbííízzzeeettt    ddduuuccchhh ooovvvnnnííí    zzzááázzzeeemmm ííí ...   
Zakladatelé klubu jsou evangelíci, ale neupínáme se 
výhradně k jedné církvi. Jsme dobrovolné společenství 
těch, kteří chtějí být spolu, protože ví, že jsou za to 
Někomu vděční. Za to, že máme možnost se setkávat a že 
Bohabojnost je hodnota, která ovlivňuje fungování 

našeho klubu. Rádi navštěvujeme na našich cestách různá 
křesťanská společenství. Jedeme tam, kde nás přijmou       
a kde jsou ochotni s námi dát řeč. Poznáváme se tak, 
obohacujeme navzájem, máme možnost se povzbudit a po 
perné každodenní práci načerpat něco duchovní energie. 
Můžeš se připojit nebo nás jen pozoruj, rozhodně zůstaň 
svobodný ve svém vyznání! 
 

 
 

3) PPPřřřeeesss    nnnuuutttnnnooouuu   ssspppooollluuuúúúčččaaasssttt    pppřřřííízzznnniiivvvccc eee   nnnaaa   ccchhhoooddduuu   kkkllluuubbbuuu   nnneeebbbýýýttt    

nnnaaa   úúúkkkooorrr    jjjeeehhh ooo   sssooouuu kkkrrrooommméééhhh ooo   žžžiiivvvoootttaaa   –––    fffuuunnngggooovvvááánnnííí    rrrooodddiiinnn yyy,,,    

ooosssooobbbnnn ííí    čččiii    ppprrraaacccooovvvnnnííí    aaannngggaaažžžooovvvaaa nnnooosssttt iii ,,,    aaatttppp...   
Nechceme být příliš přeorganizovaní a zabývat se jen 
aktivitami klubu. Jsou i podstatnější věci v životě, než 
jezdit na motorkách. Ale i ty motorky do života patří! 
Snažíme se tomu dát tu správnou rovnováhu. 
Naplnění tvého očekávání od klubu se odvíjí podle toho, co 
jsi klubu ze svého času a prostředků ochotný věnovat! 
 
 

 
 

Pro koho jsme? 

Pro slušného motorkáře nebo jeho spolujezdce, který 
hledá nejen partu k občasným vyjížďkám, ale také hodlá 
povzbudit duchovní součást svého života. 

Co nabízíme? 

MotoProcitnutí, MotoAkce a MotoLoučení: 

Dvakrát až čtyřikrát ročně, na úvod, v průběhu a na samý 
závěr sezóny spácháme víkendový výjezd a projíždíme se 
někde po Čechách.  
VVV   rrroooccceee   222000000777    jjjsssmmm eee   ppprrrooojjj ííížžžddděěělll iii    PPPeeekkkeeelllnnnýýýmmm iii    dddooolllyyy,,,    vvv   rrroooccc eee   222000000888   

ŠŠŠuuummmaaavvvuuu,,,    vvv   rrroooccc eee   222000000999    SSSeeevvveeerrrnnn ííí    ČČČeeeccchhhyyy   aaa    vvviiiddd ěěělll iii    kkkuuusss    nnneee ooobbbyyyččč eeejjjnnn ýýý   

zzzeeemmměěě...    

 
EvangMotoTour: 

Jednou ročně, obvykle na přelomu července a srpna,  se 
„urveme“ od řetězu a jedeme na celý týden. Každý den 
nějaká etapa, každý den jiná krása k vidění. Spíme obvykle 
na farách a  ve vlastních spacácích. Večery mívají 
„duchovenskou vložku“ ale také volnost. Po horkém dni se 
jde na  pivo a pokec.  
VVV   rrroooccceee   222000000666   jjjsssmmm eee   zzzdddooolllaaalll iii    pppěěěkkknnnýýý   fff lllááákkk   ccceeessstttyyy   pppoooččč ííínnnaaa jjjeee   

KKKrrrkkkooonnnooošššeee mmm iii    pppřřřeeesss    AAAdddrrršššpppaaaccchhh,,,    OOOrrrlll iiiccckkkééé   hhhooorrryyy   aaa   VVVyyysssooočččiiinnnuuu,,,    

aaabbbyyyccchhhooommm   sss iii    dddaaalll iii    rrrooozzzccchhhoooddd   nnnaaa    JJJiiihhhuuu   ČČČeeeccchhh...       VVV   rrroooccceee   222000000777    jjjsssmmmeee   

ooopppěěěttt    zzzddd ooolllaaalll iii    KKKrrrkkk ooonnnooošššeee,,,    pppaaakkk    JJJiiizzz eeerrrssskkkééé    hhh ooorrryyy,,,    LLLuuužžžiiiccckkk ééé   hhhooorrr yyy,,,    

zzzaaavvvííítttaaalll iii    pppooo   vvvlllččč íííccchhh    sssttteeezzzkkkáááccc hhh    dddooo   rrrůůůzzznnnýýýccchhh   zzzaaappp ooommmeeennnuuutttýýýccc hhh   

kkkooouuutttůůů   ČČČeee ccchhh   aaažžž   kkk   fff iiinnnááállleee   nnnaaa   kkk oookkk ooořřř ííínnnssskkkýýýccc hhh   ssseeerrrpppeeennntttiiinnnáááccc hhh...    
 

 

Třebenické setkání 

Ani zima není překážkou 

Serpentýny Passo Stelvio 

Ranní ztišení před další etapou 

Požehnání na cestu v Českém Brodě 



 
 

 
 

 
 

A co ještě? 

Třebas Alpy: 

Českou republiku máme hrozně moc rádi, je tu zkrátka 
krásně. Kromě toho ale občas vyrážíme na zahraniční 
mise. Už jsme takhle zdolali adrenalinová místa na pomezí 
Rakouska, Itálie  a Švýcarska, jako tohle Passo Stelvio: 
 

 
 

Kde nás hledat, kontakt? 

Kontaktní adresa 1:  

Petr Neumann, alias Viking, 338 22 Volduchy 127  
Telefon: +420 608 623 673 
E-mail:  viking1@email.cz 

Kontaktní adresa 2:  

Štěpán Brodský, alias Sip, Sokolská 89, 411 13 Třebenice 
Telefon: +420 604 927 175 
E-mail:  motoklub@evangnet.cz 
Kontaktní adresa 3: 

Michal Cvejn, alias Majkl, Poříčská 10, 549 32 Velké Poříčí 
Telefon: +420 605 957 409 
E-mail: michal.cvejn@centrum.cz  

 
 

Chceš s někým jezdit a hledáš slušný motorkáře, 
který si nehrajou na drsňáky? 

Nemáš času nazbyt a chceš radši jezdit, 
 než řešit zbytečnou byrokracii klubů? 

Není třista z místa a po městě  tvůj styl? 
 

Máme pro Tebe tip! 
 

 
 

Klub nejen pro křesťany, co našli zálibu v motorkách 
 

 

Pauza na Rezku 

Ještědské zahřívání gum 

Azyl  jizerskohorské chalupy  

Malý příznivec  se svým 
velkým otcem 

Krásy Alp 


