
                                                                                                                                                                                                             
Klub českých turistů Odbor Krušné hory Sokolov 

Vás zve na 48. ročník 

dálkového pochodu a rodinné cyklisticko-turistické akce 
 

SSOOKKOOLLOOVVSSKKÁÁ  PPAADDEESSÁÁTTKKAA  
PPáátteekk  2299..  88..  22001144  
Městská trasa IVV (10 km) 
 

Prezentace a start: od 15:00 hod. ve Střední škole živnostenské Sokolov, Žákovská 716 (200 m 
od vlakového nádraží a Dopravního terminálu v Sokolově). 

 

SSoobboottaa  3300..  88..  22001144  
Pěší trasy (10 – 50 km), Nordic Walking trasa (15 km vedená instruktorem) a cyklotrasy 
vedou okolím Kostelní Břízy po NS Zaniklé obce Slavkovského lesa a po rekultivovaných 
výsypkách (arboretum Antonín). 
 

Prezentace a start: na vlakovém nádraží Sokolov od 6:30 –  9:30 
Na začátek kratších tras budou účastníci odvezeni zdarma autobusem v cca 40 min. intervalech. 
 

Pozn.: Pěší trasa 50 km startuje od 5:30 do 6:15 ve Střední škole živnostenské (Šenvert). 
Cíl: Sokolov (bude upřesněno v popisu trasy) 9:45 – 18:00 hodin 
 

Startovné: Členové KČT a děti do 15 let včetně 20,- Kč. Ostatní účastníci 30 Kč. 
 

Občerstvení v průběhu akce: Z vlastních zásob, v hostincích a restauracích na trasách či v cíli. 

Na kontrole v Rudolci dostanou účastníci chleba se sádlem a cibulí. 

 

NNeedděěllee  3311..  88..  22001144  
Slavnostní otevření rozhledny „Cibulka“ na Šibeničním vrchu u Oloví v 10:00. 

Dostředný cíl. Možnost projít se po nových naučných stezkách „Olověný Hartenberg“ (z vlakové 

zastávky Hřebeny) nebo „Naučná stezka Oloví“ (z žst. Oloví). 

Aktuální informace sledujte na facebookových stránkách rozhledny. 
 

Odměna za účast na SO 50: Diplom, razítka IVV (3 dny – 3 razítka), turistická razítka, pro pěší 
trasy 30 km a delší výkonnostní odznak akce, možnost zakoupení turistické vizitky „Sokolovská 
padesátka“. 
 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje v pátek a v sobotu pro předem přihlášené o přespání ve vlastním 
spacím pytli za 50,- Kč/noc v tělocvičně ve Střední škole živnostenské, Žákovská 716 (na 
Šenvertu). 
 

http://www.permon.net/nase-projekty
http://naucnastezka-olovi.cz/
https://www.facebook.com/pages/Rozhledna-Cibulka/161190053949511#!/pages/Rozhledna-Cibulka/161190053949511


Vedoucí akce a bližší informace: 

Josef Ticha ml., 357 55 Bukovany 132, tel: 777 830 672,  

e-mail: pepa.ticha@centrum.cz, internet: http://turiste.turistika.cz/sokolov/ 

 

 

 

 

 
 

Střední živnostenská škola Sokolov 
 

Výhodné ubytování v Kraslicích 
 

– zázemí pro Vaše výlety nejen do Krušných hor 
 

Nabízíme ubytování v domově mládeže v Kraslicích, ul. Kpt. Jaroše 1843 
 

Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, 
sociální zařízení je společné vždy na patře, k dispozici je i kuchyňka. 

 
Cena ubytování: 200 Kč za osobu a noc  

(při ubytování delším než 3 dny jen 150 Kč za osobu a noc) 
 

Obědy ve školní jídelně 
Při ubytování během pracovního týdne (pondělí-pátek) máte možnost  

zakoupení obědů v naší školní jídelně v přízemí domova mláděže.  
Cena oběda je 45 Kč. 

 
Kontakt: paní Berdychová, tel. 736 650 042 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

SOKOLOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Adresa: Náměstí Budovatelů 655, 356 01 Sokolov 

Kontakt: tel. 352 324 716, e-mail : info@mdksokolov.cz  

Internet: www.mdksokolov.cz 
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