KČT, odbor Bedřichov Jihlava
zve všechny příznivce aktivního pobytu v přírodě
v sobotu 26. září 2020 na XXXV. ročník tradiční akce

„NONSTOP STŘÍBRNOU STOPOU“
Významnou kapitolou v historii Jihlavy je dolování stříbra v období 13. století. Do dnešních
dnů jsou v jejím okolí znatelné stopy důlní činnosti. Pojďte je s námi objevovat.

Místo konání:

sportovní hala TJ Sokol Bedřichov

Prezentace a start: 26.9.2020

od 6:00 do 13:00 hod.

Cíl: do 17:00 hod.
Startovné: 25,- Kč, členové KČT 15,- Kč a mládež do 15 let 10,- Kč
Trasy pro pěší: Jsou pro Vás připraveny trasy od 10 do 35 km, které Vás
přivedou do míst se znatelnými stopami důlní činnosti. Trasy je možno
upravovat dle Vašich preferencí.
Cyklotrasy: možnost výběru z několika tras různé náročnosti, start sportovní
hala TJ Sokol
Různé:
• trasy jsou vedeny po turistických značených trasách, místy po vlastním značení, na
startu obdržíte podrobný popis. Cyklotrasy jsou trasované po cyklostezkách, silnicích
II. třídy a místních komunikacích
• na trasách je možno plnit podmínky OTO „Smírčí kameny Jihlavska“ a „Studánky
Jihlavska“ (záznamníky Smírčí kameny a Studánky Jihlavska možno zakoupit na
startu v TJ Sokol).
• možnost občerstvení v blízké restauraci Zezulkárna – cca 200 m od haly, na hale TJ
Sokol drobné občerstvení, na trasách vlastní zásoby.
• místo startu je od vlakového nádraží dostupné po modré turistické značce směr
Pávov na ulici Sokolovská, cca 900 m.
• Akce se koná za každého počasí. Přihlášení účastníci jsou pojištěni pojistkou KČT.
• Všichni účastníci jsou při pohybu na pozemních komunikacích povinni dodržovat
dopravní předpisy, cyklisté mladší 18 let musí mít ochrannou přilbu.
• Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělých.
Informace: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, Stanislav Balík, tel. 604 544 526,
email: sbalik@email.cz
web: https://www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

V souvislosti s výskytem koronaviru prosíme účastníky, aby dodržovali
aktuálně platná hygienická opatření a nařízení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé

Zdrávi došli!

