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KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 

 

TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE 

je unikátní projekt, jehož cílem je absolvovat legendární   
Je unikátní projekt, jehož cílem je absolvovat poprvé v dějinách legendární cyklistický 

závod Tour de France na koloběžce. 

 

Náš šestičlenný tým se vydá na trasu Tour de France v létě 2013, kdy se Tour de 

France pojede posté v dějinách. Do Francie budou upřeny oči nejen cyklistického, ale 

též celého sportovního světa, neboť půjde při absenci velkých sportovních svátků 

typu olympiády nebo fotbalových šampionátů o největší sportovní akci léta 2013. 

 

Nás tým se vydá na trasu Tour 2013 vždy pouhý jeden den před cyklisty. Cílem 

každého z nás je ujet kompletní 3360km dlouhou trasu Tour 2013 ve stejném počtu 

dnů a po stejné trase, jako cyklistický peloton. 

 
Termín konání:  

 

28.6.2012 (Korsika, Porto Vecchio) – 20.7.2012 (Paříž) 

 

Trasa: 

 

Je rozdělena do 21 etap  v délce 25km (časovka v Nice) až 245km (Lyon, Givorns – 

Mont Ventoux). 

 
Nejzajímavější etapy: 

 

Blok pyrenejských etap – 5.- 6.7.2012 

Časovka Mont Saint Michel – 9.7.2012 

Mont Ventoux, nejlegendárnější hora Tour v předvečer dobytí Bastily – 13.7.2012 

Blok alpských etap – 17.-20.7.2012 
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HLEDÁME MEDIÁLNÍ PARTNERY PROJEKTU 

 

 

Cílem projektu je nejen splnění celoživotního sportovního snu každého z členů našeho 

týmu, ale také popularizace koloběžkového sportu a koloběžky jako skvělého 

dopravního prostředku a tréninkové pomůcky pro širokou veřejnost. 

 

Záměrem projektu je taktéž zavést spolupráci s některou z českých nadací a pomoci 

těm, kteří neměli v životě tolik štěstí a stejně jako Tour de France se pojede poprvé na 

koloběžce, kdysi poprvé usedli na invalidní vozík. 

 

Tým projektu KICK YOUR LIFE, KICK FRANCE 2013 hledá mediální partnery v oblasti 

tištěných i elektronických zpravodajských médií, rozhlasu a televize za účelem 

informování veřejností o přípravách, průběhu a konečném doufejme úspěšném završení 

cesty nástrahami sté Tour de France. 

 

Pro účely zpravodajství spojených s projektem jsme schopni nabídnout rozsáhlou 

kvalitní fotodokumentaci i videodokumentaci k projektu. 

 

Jako protiplnění dále nabízíme: 

 

• Prezentaci mediálního partnera v rámci projektu formou poskytnutí reklamních 

ploch – polep automobilů, koloběžek, oblečení apod. 

 

• Prezentace formou injektáže v rámci fotodokumentace a videodokumentace 

projektu. 

 

• V případě účasti partnera přímo v místě konání akce – kompletní zajištění této 

účasti – ubytování, stravování aj. 

 

• Možnost zkusit trasu Tour na vlastní kůži včetně kompletní podpory našeho 

support teamu. 

 

• A další dle vzájemné dohody. 



  

 

PAIN IS TEMPORARY 

 QUITTING 

LASTS FOREVER 

  
 

Kouzlo Tour de France je věčné. Stará dáma 
během svých dosavadních 99 ročníků napsala 
nekonečné množství příběhů, které by 
nevymyslel ani ten nejlepší spisovatel. 

 

Roche, Anquetil, Mercx, LeMond, Indurain,  
Hinoult, Contador, Armstrong … 

 

… a tisíce dalších dnes již bezejmenných cyklistů  

 

… všichni přijeli  jediným snem. Tím mnohdy 
nebyl žlutý dres vítěze, ale samotná cesta s 
cílem na Champs Élysées … 

 

… při stém ročníků přicházíme s projektem Kick 
Your Life, Kick France 2013. Na cestu do Paříže 
se vydáváme poprvé v dějinách na koloběžce. 
Jde o prozatím největší sportovní výzvu života 
každého z nás. Již samotná cesta je cíl, ale my 
chceme víc. Chceme až pod Vítězný oblouk na 
Champs Élysées … 

 

… nemůžeme slíbit, že cíl v Paříži skutečně 
dobydeme. Jisté je však jedno. Na 
francouzských silnicích necháme vše s vědomím, 
že …  
 

… PAIN IS TEMPORARY, QUITTING LASTS 
FOREVER!!! 
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