
                                                            

Krušnohorské 
šlápoty

aneb 
„Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami“

II. ročník

dálkového pochodu na 30 km
sobota 19.zá í  2009ř

délka jednotlivých tras: 8 km, 12 km, 15 km, 24 km a 30 km
Začátek: Chomutov, Dům dětí a mládeže, Jiráskova 4140 – od 8.00 do 10.00, zde bude vyřízení formalit 
a posléze bude účastníky odvážet kyvadlový autobus na místo startu; cíl bude v Chomutově v Domě dětí 

a mládeže; trasa 8 km je vedena jako příměstská

Letošní ročník povede zapomenutými kouty blízkého Krušnohoří – uvidíte 
Orasín,  Mezihoří,  poutní místo Květnov s kostelem navštívení P.  Marie a 
další vísky v okolí. Účastníci na trasách 30 a 24 km potkají ještě technickou 
památku – Dieterovu štolu a půjdou kolem přehrady Kamenička, účastníci 
tras 8 a 12 km zase mohou být přítomni tradičnímu každoročnímu dobývání 
Řopíku, které pořádá klub vojenské historie NORD-SEVER

Věk účastníků není omezen, nutný je dobrý zdravotní stav. Pochod každý absolvuje na 
vlastní nebezpečí.  Psi jsou vítáni,  mohou na přání získat i  diplom. Všechny startovní 
listy budou slosovány, dále bude odměněn nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník 
pochodu.

Startovné: 30.- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, pes (s nárokem na diplom) 
5.- Kč. Ve startovném je zahrnuto i jízdné kyvadlovým autobusem.

Občerstvení  na  trase:  na  vybraných  kontrolách  možnost  zakoupení  kávy, 
limonády a chleba se sádlem i cibulí, lze využít otevřených restaurací na trase, 
v cíli teplý čaj a pravá skautská bramboračka

Pořádá: Junák – svaz skautů a skautek, středisko „Český lev“ Chomutov
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Chomutově

Informace a přihlášky. 
na internetu: http://pochod.junak-chomutov.cz
 e-mail: pochod@junak-chomutov.cz
 telefon: 777 900 813

P?ihlásit se lze i p?ímo na startu pochodu
Možnost přespání v místě startu z pátku na sobotu za 40.- Kč/osoba – nutné vlastní spací pytle a 

karimatky. Nocleh je třeba objednat předem!
Akci podporuje statutární město Chomutov a tyto firmy

Lékárna u 
Okřídleného 

býka 
Chomutov Knihkupectví DDD www.kpzet.cz
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