Klub českých turistů, odbor Zdice
Vás zve na 29. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy

HÁJEMSTVÍ ZELENÉ
datum konání

SOBOTA 13.4.2019
Mottem pochodu pro letošní ročník je bájný vrch Velíz
Start: Městská sportovní hala Zdice, u silnice směr Plzeň (z nádraží ČD a centra
modrá zn.)
Pěší trasy: 10 km (trasu lze po menších úpravách absolvovat s dětským
kočárkem), 11 km (romantická, ale náročnější), střední trasy 18 a 20
(prezentace ve Zdicích, do výchozího místa Kublova je zajištěna doprava
autobusem, na první trase hrady Točník a Žebrák, na druhé Velíz a rozhledna
Máminka), dlouhé trasy 25 a 38 km ze Zdic, obě přes rozhlednu Máminka,
7:00 – 10:00 hodin
Cyklotrasy: 41, 32, 13 km
8:00 - 10:00 hodin
Všechny pěší trasy vedou po cestách v CHKO Křivoklátsko a je Vaší
povinností řídit se návštěvním řádem. Cyklotrasy vedou v uvedené oblasti po
silnicích, cestách a cyklostezkách.
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem trasy a
mapkou.
Na startu je možno zakoupit: průkazky IVV a záznamník IVV Okolím Zdic.
Cíl všech tras: je v Městské sportovní hale Zdice otevřen do 18 hodin.

Startovné:
Děti a mládež do 15 let
10,- Kč
Členové KČT (průkaz)
15,- Kč
Ostatní
20,- Kč
Jízdné autobusem pro trasy s výchozím místem Kublov 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
Razítka IVV
zdarma
Ubytování: je zajištěno ve sportovní hale na vlastní karimatce a spacím pytli od
pátku 18 hodin do neděle 9 hodin. Cena za jednu noc 50,- Kč. Nahlaste předem do
11.4.2018 na e-mail, adresu či telefon vedoucího akce. Vstup pouze v přezůvkách.
Občerstvení: Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích v některých průchozích
místech (pro trasu 18 km Steak bar Hředle, pro trasy 20, 25 a 38 km Hospůdka u
Jungmanna v Hudlicích a restaurace Svatá). Ve sportovní hale v cíli bude otevřen
bufet.
Další informace: na tomto pochodu je možno plnit OTO Berounsko (Zdice,
Myslivna Král, Hudlice, Kublov, Točník, Hředle)
- zájemci, kteří plní podmínky IVV, si mohou druhý den projít individuálně
příměstskou trasu IVV Okolím Zdic
- trasy najdete na mapách KČT-TRASA č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko a č.
34 Brdy a Rokycansko
- za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom a v prodeji bude turistická
vizitka
Adresa pořadatele - informace:
Vedoucí akce: Mirek Zálom, Našich Mučedníků 420, 267 51 Zdice,
tel.: 311 685 384, 725 449 924, e-mail: zalommirek@seznam.cz
Informace IVV: Jaroslava Jalovcová, Farčina 317, 267 51 Zdice, tel.: 728233752,
e-mail: jaroslava.jalovcova@seznam.cz
Na setkání ve Zdicích se těší pořadatelé z KČT, odbor Zdice
Akce je pořádána za podpory Města Zdice, fy. Pekařství Johan Zdice
a fy. Agropodnik Beroun a.s. středisko Černín.

