
KLUB  ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR TJ SPARTAK ROKYTNICE NAD JIZEROU   
 
 

                                                         pořádá v sobotu 15. února 2020 
 
    
 

    46. ročník                                                                 Memoriálu Karla Šaldy 
                                                                        

 
 

Tentokrát do polských Jizerek! Nezapomeňte občanský průkaz, hodit se bude taky pár zlotých. 
 
      A  -  40 km,      Odjezd v 7:30 zvláštním autobusem od klubu mládeže  (bus zastaví i v dalších 
zastávkách na trase) 
 

Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – lom Stanislaw – (Vysoka Kopa) – Sine Skalki – Rozdrože 
pod Kopa – Polana Izerska – chata Na Stogu Izerskim – Lacznik - Chatka Gorzystow – Orle - 
Harrachov     (možno zkrátit na 25 km)  
 

Trasa A pouze pro zdatné lyžaře od 15 let! 
 
      B  -  19 km,      Odjezd společně s trasou A  
 

Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – Velká Jizera (Chatka Gorzystow) – Orle - Harrachov  
    

Zpět do Rokytnice linkovým autobusem (několik možností), případně „přes kopec“ – platí pro obě trasy 
Doporučuji obal na lyže – řidičem je často vyžadován. 
  
V neděli 16.2.2020 možnost individuálních výletů do okolí. Vyklizení tělocvičny do 15.00 hodin. 
 
Ubytování: ve vlastních spacích pytlích v malé tělocvičně sportovní haly v Rokytnici nad Jizerou - GPS:  
50° 43‘ 32,5‘‘ N, 15°27‘ 39,5‘‘ E). Otevřeno od pátku 14.2.2020 od 18:00 hod. do neděle 16.2.2020 do 
15:00 hodin. Nezapomeňte přezůvky – s nově položenou palubovkou je striktně oddělena čistá a 
špinavá zóna v hale. Je nutno dodržovat stanovený režim.   
 
Stravování: Individuální. V tělocvičně je zákaz konzumace jídel a nápojů – pro stravování vyhrazen 
prostor u kuchyňky a v klubovně. Doporučuji už předem vyhradit „jídelní“ tašku na přenášení jídla do 
kuchyňky. 
S sebou na trasu velkou svačinu, na chatách v Polsku se nemůžeme zdržovat (hlavně trasa A). 
 
Startovné:  130,- Kč (ubytování, organizace, čajíček), platba za autobus během cesty do Jakuszyc. 
 
Přihlášky:  s udáním zvolené trasy  a  roku narození na adresu vedoucího akce do 9.2.2020. Startovné je 
možno platit při prezentaci. 
 
Upozornění. Změny trasy podle počasí, sněhových podmínek a dalších okolností vyhrazeny.  
 
Přijeďte na tradiční přejezd do Rokytnice!  
                                                                      
                                                                                       Adresa pro přihlášky: Ing. Jan Kocourek 
                                                                                                                          552 24 Velká Jesenice 15 
                                                                                                                          731 601 221 
                                                                                                                          Jan.Kocourek@tiscali.cz  
Další akce KČT Rokytnice nad Jizerou na: 
kct-rokytnice.com 


