Odbor turistiky T.J. SOKOL Český Dub

Popis tras

pořádá

8 km Český Dub - alej K. Světlé - Starý Dub - Za Vrchy - Český Dub

42. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

14 km Č. Dub - Javorník - Jiříčkov – Skalákovna - Kozlenec - Za Vrchy - Český Dub

Krajem Karoliny Světlé
Datum konání:

sobota 11. 9. 2021

Trasy:

8, 14, 16, 18, 23, 30 km a 8 km pro vozíčkáře

Místo prezentace:
Prezentace:

18 km

sokolovna Český Dub (náměstí)
trasy

30 a 23 km
18 a 16 km
14 a 8 km

16 km Č. Dub - Vlčetín - Javorník - Jiříčkov – Skalákovna - Kozlenec - Za Vrchy - Český Dub

….......
………
.…......

7:00 – 8:30 hod.
7:30 – 12:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.

Start:

průběžný od 7:00 do 13:00 hod.

Cíl:

sokolovna Český Dub do 18:30 hod.
zde každý účastník obdrží diplom a suvenýr

Startovné:

děti do 15 let
ostatní

20,- Kč
30,- Kč

Občerstvení:

na trase opékání uzenin, čaj zdarma, limo, pivo
v cíli čaj, zákusek, limo, pivo, gulášek, pečené maso

Ubytování:

- v prostorách sokolovny ve spacáku, cena 40,- Kč/noc
- v tur. ubytovně v sokolovně – nutno objednat předem,
cena 180,- Kč/noc + 70,- Kč pronájem lůžkovin

Doprava:

Autobusy ČSAD
z Liberce přes Ještěd: 7:10, 8:10, 10:30 hod.
z Liberce přes Hodkovice n.M.: 8:40 hod.
do Liberce přes Ještěd: 12:40, 16:40 hod.
do Liberce přes Hodkovice n.M.:13:30, 17:30, 19:40

Jiné:

- účastníci startují na vlastní náklady a nebezpečí
- děti do 15 let v doprovodu dospělých

Informace:

www.sokolcdub.cz
Škoda Libor, mob.: 728 060 020
e-mail: skoda.cdub@seznam.cz

Č. Dub - Vlčetín – Proseč p.J. – Kamenný - Jiříčkov – Skalákovna
- Kozlenec - Za Vrchy - Český Dub

23 km Č. Dub - Vlčetín - U Šámalů - Pláně p. J. - Jiříčkov - Skalákovna - Kozlenec - Za Vrchy - Český Dub
30 km Č. Dub - Dehtáry - Kohoutovice - Bohdánkov - Rašovka - Pláně p.
Ještědem - Jiříčkov - Skalákovna - Kozlenec - Za Vrchy – Č. Dub
8 km - trasa pro vozíčkáře
Místa kontrol budou označena v plánu a popisu tratě, který obdrží
každý účastník při prezentaci.
A co víc ?
- na kontrole v lomu bude hrát u ohně při opékání uzenin country
kapela FOTŘI
- můžete zkusit své golfové dovednosti
- u příležitosti DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021 jsou účastníci pochodu
zváni pracovníky Podještědského muzea na NETRADIČNÍ PROHLÍDKY
vybraných HISTORICKÝCH PAMÁTEK ČESKODUBSKA.
Pochod podporují:

Město Český Dub
Krajský úřad Libereckého kraje
ANERI s.r.o., Liberec

Doufáme, že pandemie konání pochodu neohrozí a případná hygienická
nařízení pro vás turisty nebudou žádnou překážkou.
Všem na cestu přejeme hodně sluníčka a příjemných zážitků.
ZA ROK NA SHLEDANOU

T.J. Sokol Český Dub nabízí:
Ubytování v turistické ubytovně v budově sokolovny

TURISTICKÝ POCHOD
KRAJEM KAROLINY SVĚTLÉ

K dispozici je: 5 čtyřlůžkových pokojů (nové postele + matrace)
lednice, varná konvice, stolní nádobí
sociální zařízení na podlaží
Cena: 180,- Kč lůžko/noc,
70,- Kč pronájem lůžkovin.
Ubytování je vhodné pro turisty, cykloturisty, školní výlety apod.
V případě potřeby je možné navýšit počet lůžek.
(V ubytovně nejsou ubytováváni dělníci.)

Pronájem sokolovny
Prostory sokolovny jsou pronajímány na sportovní, kulturní a prodejní akce.
K dispozici je sportovní sál, malý sál, šatny a sociální zařízení včetně sprch.
Na sportovní akce zapůjčujeme sportovní náčiní.
Na kulturní a společenské akce zapůjčujeme stoly, židle a stolní nádobí.

Sportovní soustředění
Sportovní zázemí a ubytovna v jedné budově je ideál pro pořádání
sportovních soustředění.
Stravování účastníků lze domluvit v restauraci – cca 50 m
nebo ve školní jídelně – cca 200 m (v provozu i o prázdninách).

Upozornění:
V celém objektu sokolovny je přísný zákaz kouření.
Kontakt: Libor Škoda, mob. 728 060 020, e-mail: skoda.cdub@seznam.cz
www.sokolcdub.cz

42. ROČNÍK

Český Dub 11. září 2021

