KČT, odbor Tesla Jihlava a KČT, oblast Vysočina
pořádají 30. ročník turistického pochodu

KOLEM NOČNÍ JIHLA V Y
po historických pamětihodnostech
v pátek 13. září 2019
Pořadatelé zvou všechny příznivce pěší turistiky a vyznavače zdravého pohybu,
rodiny s dětmi, seniory, dospělé i mládež.

Start:

Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava, průběžně od 17 do 19 hodin.

Trasa 7 km:

Dům dětí a mládeže, kostel sv. Jakuba, hradební parkány, brána Matky Boží, Park Gustava
Mahlera, Věžní ul., socha TGM, sokolovna, park Keťásek, tunel, tenisové kurty, lávka přes řeku
Jihlavu, Památník královské přísahy, centrum Robinson, kostel sv. Jana Křtitele (Jánský kostelík),
hraniční kámen U Jitřenky, ul. Jiřího z Poděbrad, historický most přes řeku Jihlavu U Jánů, park
Heulos – vlastní značení (sovičky), Dům dětí a mládeže.

Trasa 15 km:

Popis shodný s trasou 7 km až k hraničnímu kameni U Jitřenky, pokračovat k hlavnímu nádraží ČD,
dále Helenín, Malý Beranov, Kosov, starý Brněnský most, Dům dětí a mládeže.

Trasa pro kočárky 5 km: Dům dětí a mládeže, brána Matky Boží, Park Gustava Mahlera, Věžní ul., socha TGM,
sokolovna, park Keťásek, tunel, tenisové kurty, lávka přes řeku Jihlavu, Památník královské
přísahy, centrum Robinson, historický most přes řeku Jihlavu U Jánů, sportovní hala, park Heulos
– vlastní značení (sovičky), okolo ZOO, Dům dětí a mládeže.
Cíl:

Do 22 hodin v Domě dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava.

Startovné:

20 Kč.

Odměna:

Diplom, samolepka, špekáček nebo oplatka, tradiční razítka.

Různé:

Pochod se koná za každého počasí.
Svítilny, baterky a blikačky s sebou!
Účastníci akce jsou pojištěni, všichni respektují zásady BESIP.
Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osob starších 18 let.

Zajímavost:

Na trase navštívíte dva vrcholy Královský vršek a Kopec. V cíli akce lze přispět na vybavení
Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře v Beskydech a získat dvě razítka do záznamníku akce
Vystup na svůj vrchol!
Ing. Míla Bradová, Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 754 080, mila_bradova@volny.cz

Informace:

