Klub českých turistů, odbor Krušné hory Sokolov a obec Bublava
Vás srdečně zvou na 54. ročník
dálkového pochodu a rodinné turistické a cyklistické akce

SOKOLOVSKÁ PADESÁTKA

Pátek 28. 8. 2020

Pěší trasa:
Městská trasa IVV 10 km (historické centrum Sokolova, rozhledna Hard, Královské Poříčí)
Prezentace a start: od 15:00 - 21:30 hod. - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 (čtvrť Šenvert - 200 m pochodem od vlakového nádraží a Dopravního terminálu v Sokolově).

Sobota 29. 8. 2020

Pěší trasy (8, 13, 15, 25 a 50 km) a cyklotrasy povedou okolím Kraslic.
Start: pěší trasa 50 km – 5:45 – 6:30 Střední škola živnostenská, příspěvková organ. (na Šenvertu)
pěší trasy 13 a 15 km – 8:00 – 10:00 Restaurace Severka Kraslice
pěší trasy 8 a 25 km – 7:50 – 9:00 železniční nádraží Rotava
cyklotrasy – individuální s využitím výše uvedených startů pěších tras
Cíl: Všechny trasy od 10:30 do 18:00 Restaurace Severka Kraslice
Startovné v sobotu: Členové KČT a děti do 15 let včetně 20 Kč. Ostatní účastníci 30 Kč
Občerstvení v průběhu akce: Z vlastních zásob, v hostincích a restauracích na trasách či v cíli.
Na hlavní kontrole na hřišti u obecního úřadu na Bublavě dostanou účastníci zdarma chleba se
sádlem a cibulí (neplatí pro trasu 8 km, která Bublavou nevede).
Různé:
 Pro přepravu na start v Kralicích a Rotavě doporučujeme využít vlakové spojení Sokolov-Kraslice
(dopravce GW Train Regio, téměř hodinový takt, jízdní řád: www.idos.cz)
 V sobotu 29. 8. 2020 se koná Kraslický jarmark s bohatým kulturním programem.

Neděle 30. 9. 2020

Výlet vedený průvodcem dlouhý 12 km (razítko IVV) za výhledy z Paseckého vrchu a Noviny. Odjezd ze
sokolovského terminálu MHD č. 1 v 7:53 na Březovou. Ukončení výletu v Sokolově kolem 15:00.

Ubytování: Pořadatel zajišťuje v pátek a v sobotu pouze pro zájemce o přespání ve vlastním
spacím pytli za 50,-Kč/noc v tělocvičně ve Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková
organizace, Žákovská 716 – Šenvert. V případě zavedení opatření proti šíření koronaviru může
pořadatel možnost ubytování zrušit bez náhrady. Vyžadujeme proto přihlášku k ubytování předem.
Odměna za účast: Diplom, razítka IVV, turistická razítka. Možnost zakoupit turistickou vizitku
„Sokolovská padesátka“. Absolventi tras nad 25 km obdrží zdarma odznak akce, ostatní si jej
mohou koupit za 30,- Kč.

Bližší informace a přihláška k ubytování:
Josef Ticha, 357 55 Bukovany 132, tel: 777 830 672,
e-mail: pepa.ticha@centrum.cz web: http://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov a

