Klub českých turistů Žebrák – založen roku 1922
Klub čarodějů - založen roku 1988
5. pěší soutěžní putování v rámci akce Poznávám kraj
v kterém žiji
Cestovat neznamená jen poznávat svoji vlast a cizí země – ale poznávat
sám sebe. Největší zážitky z přírody a měst zanechá v člověku cestování,
při kterém se pohybuje vlastní silou. Pokud máte rádi přírodu a dech
starobylých měst, milujete dobrodružství a ke všemu tomu nepotřebujete
žádný komfort a pohodlí – jste na správné adrese!

přírodní a historické šperky

Berounska
Akce se koná v sobotu 10.srpna 2013

Romantické výstupy na skalní perly Berounska
Krajem kde vznikla písnička Čechy krásné, Čechy mé
Vzpomínka na buditele českého národa
DOPRAVA: sraz účastníků této turistické akce je v 8:30 hodin na náměstí v ŽEBRÁKU a pak odchod na trasu pochodu. Návrat
ze stanice KUBLOV/SLOVANKA autobusem v 16:00 do stanice KNÍŽECÍ II. s příjezdem v 16:40 hodin. V 18:18 možnost
vlakem ze stanice KRÁLUV DVUR do stanice CERHOVICE. Do stanice ŽEBRÁK odjezd autobusem v 19:34 hodin.
STRAVOVÁNÍ:

účastníků akce je na trase pochodu z vlastních zásob a po plánované trase v obchodech a restauracích.

UBYTOVÁNÍ: se pro účastníky této turistické akce nezajištuje – na akci je možnost si sami zajistit vlastní ubytování.
ORIENTACE: trasa našeho turistického výletu se nachází na turistických mapách – BRDY A ROKYCANSKO a
KŘIVOKLÁTSKO A RAKOVNICKO. Pro lepší orientaci je dobré mít vlastní turistickou mapu!!
ŽEBRÁK (modrá-֠) – ÚDOLÍ STROUPINSKÉHO POTOKA – TOČNÍK (zelená-֠) – POD HRÁZÍ – BŘEZOVÁ
(neznačeno,zelená- ֠) – LOUKY PETROVKA (neznačeno) – VÝROVKA – LÍŠENSKÁ (neznačeno,žlutá,neznačeno) –
JOUGLOVKA – DLOUHÁ SKÁLA – KUBLOV (֠).

Prohlídka hřbitova v Žebráku**- prohlídka kostela svatého Rocha v Žebráku* - údolí
Stroupinského potoka*- kaple ve Březové*- výstup na buližníkový skalní vrchol Výrovka
519 m** - výstup na buližníkový skalní vrchol Jehlovka 563 m** - prohlídka přírodní
rezervace Jouglovka*** - přechod hřebene Dlouhé skály 439 m* - pomník hudebního
skladatele Josefa Leopolda Zvonaře jako mistrovské dílo železáren v Novém Jáchymově**prohlídka rodného domku a pamětní síně hudebního skladatele Josefa Leopolda Zvonaře
v Kublově****
DÉLKA TRASY - 18 KM

VR – 1.521 B

VO - 36 B

P – 15

BE – 121

STARTOVNÉ A INFORMACE: poplatek za účast na akci 20 korun! V ceně není vstupné do památníku!! Každý účastník
je seznámen se svým zdravotním stavem a jde na vlastní nebezpečí! Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůže účastník akce dostat
na základnu, je povinen toto oznámit vedoucímu pochodu! Akce se koná za každého počasí! Další informace získáte na adrese:
MILOSLAV ŠRÉDL, PLZEŇSKÁ Č.171., 267 53 ŽEBRÁK nebo na TELEFONNÍM ČÍSLE – MÍLA na MOBIL
724149763. ČÍSLO ÚČTU – ČS – 000000-2630352093/0800 – WEB: http://dedvseved.blog.cz -- MAILOVÁ ADRESA:
kct.zebrak@centrum.cz

