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VIENNA lNSURANCE GROUP

Hvězdicový pochod do Troie
Neděle 20. června 2021
Pochod je zařazen do celostátního projektu ČESKY PĚŠrY

SpoIečný cíI všech tras: 1 1 - 15 hod.
i(l vodáckého kanálu v Troji - Vodá cká
Start - Malovanka: 9 - 11 hod.
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zahrádky restaurace,,IJ Zelené bróny" (TRAM 22 a 25)

Trasa A - 8 km:,,Putování nad tuneIem Blanka"
Malovanka - Park MarieTerezie - Písecká brána - Kramářova vila - Letná - Stromovka - Císařský
ostrov - Troja
Tento pochod je zóroveň nóhradou za neuskutečněný 5ilvestrovský pochod odboru KCT Vojty
NÓprstka (měl se uskutečnit 31.12.2020), mó proto chariťativní charakter. Účastníci budou

platit příspěvekdo sbírky v minimálnívýši j0 Kč do kasičky. Obdrží na startu podrobné itirteróře
trasy, ve kterých bude označenéi místo, kde bude kasička umístěna, a kde organizátoři budou
vydávat odznaky, event. dóvat razítka.

Start- metro C Ládví:

9 - 1'l hod. - ufontóny před kulturním domem

Trasa 81 - 8 km: Ládví - Střížkov - Bulovka - Troja
Trasa 82 - 14 km: Ládví - Střížkov -Vysočany - Balabenka
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- Bulovka - Libeň -Troja

13 hod. -uvodóckéhokanáluvTroji-Vodácká

ul.

Trasa C - bezbariérová - 5 km: Císařský ostrov - Královská obora - Stromovka -Trojská lávka
Trasa D - Běžecká turistika - 9 km:
12:30 Sraz účastníků
před muzeem V. Náprstka
na Betlémském náměstl Praha 1(u transparentu Hervis Sport)
12:30 - 12:45 Registrace
12:45 - 12:55 Výklad trati
13:00 Start
14:30 Losování cen od Hervis Sport (limit pro zařazenído slosovóní
Startovné 30 Kč
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60 minut)

Běžcijsou povinni dodržettrasu stanovenou pořadatelem
Popis trasy obdržíběžci na startu
Osobní věci budou běžcům z místa startu do cíle převezeny autem
ÚČastnÍci, kteří splní timit a vyplní registrační kupón, budou zařazeni do slosovóní o
íport. Vylosovaný (ale nepřítomný účastník)ztrácí nórok na cenu
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ceny od firmy Hervis

