ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
a

SOKOLSKÁ ŽUPA BLANICKÁ
Vás zve na

VÝSTUP NA BLANÍK
a

Sokolský turistický sraz 2018
u příležitosti 100 let vzniku ČSR
v neděli 28. října 2018, sraz v 11 hodin na vrcholu

PARTNEŘI:
STŘEDOČESKÝ KRAJ
MĚSTO VOTICE
ZUZANA KAZDOVÁ, PRAHA

Město Votice

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ a SOKOLSKÁ ŽUPA BLANICKÁ
zve všechnypříznivce turistiky a přírody, sestry a bratry
k výstupu na

BLANÍK

(638 m n. m.)

u příležitosti 100 let vzniku ČSR.
Doporučené trasy:
z Vlašimi - trasa pro náročné, po červené - cca 10 km,
z Kondrace - trasa turistická, po červené - cca 5 km,
z Louňovic pod Blaníkem - trasa tzv. „dětská“,
po červené - cca 2 km
Sokolský turistický sraz 2018:
trasa 1 - start 9:00 - 10:00 hodin Louňovice pod Blaníkem od zámku, kontrolní bod parkoviště pod Blaníkem
trasa 2 - start 9:30 - 10:15 hodin parkoviště pod Blaníkem
Doprava:
vlak - z Českých Budějovic v 6:55, z Tábora v 8:05, příjezd do Votic v 8:49,
zde přistaven autobus objednaný župou
vlak - z Českých Budějovic v 6:55, z Tábora v 8:02, příjezd do Olbramovic
v 8:38, zde přistaven autobus objednaný župou
vlak - rychlík z Prahy v 7:31 a z Benešova v 8:12 - příjezd do Olbramovic
v 8:22, zde přistaven autobus objednaný župou
autobus - z Praha Roztyly v 8:00 - příjezd do Votic v 8,59
odjezd autobusu z Votic od sokolovny v 9:15
autobus - z Domašína v 9:00, z Vlašimi u ČSAD v 9:15, z Kondrace v 9:30
po akci - sraz a odjezd autobusů do Votic a Vlašimi z parkoviště pod Blaníkem
ve 13:00
Jiné:
každý účastník obdrží u rozhledny pamětní list
různé upomínkové předměty
TRASY VEDOU CHKO BLANÍK A VÝSTUP MIMO ZNAČENÉ
CESTY NENÍ PŘÍPUSTNÝ!!!
NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

Kultura:
v louňovickém zámku otevřeno muzeum o historii města Louňovice
pod Blaníkem od 9:00 - 13:00 hodin
od 13:00 hodin kulturní program na náměstí v Louňovicích ke 100.
výročí
pro účastníky akce bude otevřena rozhledna na Velkém Blaníku od
10:00 - 14:00 hodin
výstup na Velký Blaník je možné rozšířit i o výstup na Malý Blaník, kde
jsou pozůstatky kaple sv. Máří Magdalény

Ubytování:
je možné zajistit dle přihlášek s počty na telefoním
čísle: 733 635 005
nejpozději však do 14. října 2018
Stravování:
každý účastník individuálně
občerstvení bude zpřístupněno ve městě Louňovice pod Blaníkem
i na rozhledně
Informace:
kancelář župy Blanické
Masarykovo náměstí 294, 259 01 VOTICE
e-mail: sokolskazupablanicka@volny.cz, tel. 733 635 005
účast na vlastní nebezpečí

PARTNEŘI: - Středočeský kraj
- Město Votice
- ZUZANA KAZDOVÁ, PRAHA - Kancelářské a adminstrativní služby, K jezeru 909/35, Praha 4 - Háje,
tel.: 603 477 476

