
     

 

 

 

      

        

 

 

 
Klub českých turistů, odbor Krušné hory Sokolov 

Vás zve na 51. ročník 
dálkového pochodu a rodinné turistické a cyklistické akce 

SSOOKKOOLLOOVVSSKKÁÁ  PPAADDEESSÁÁTTKKAA  
PPáátteekk  11..  99..  22001177  
Pěší trasy: 

1) Městská trasa IVV 10 km 
2) Pěší trasa 10 km (IVV razítko) - přes bývalý ženský koncentrační tábor Svatava, do Hřeben (vlakem zpět) 

Prezentace a start: od 15:00 - 21:30 hod. ve Střední škole živnostenské Sokolov, Žákovská 716 
(200 m podchodem od vlakového nádraží a Dopravního terminálu v Sokolově). 
 

SSoobboottaa  22..  99..  22001177  
Pěší trasy (10 – 50 km) a cyklotrasy povedou z Lokte ke kostelu sv. Mikuláše pod Krudumem 
a k Památníku vojenské přísahy, kde členové Praporu SOS Falknov nad Ohří  vybudují tábor 
smíšených jednotek a předvedou výzbroj, výstroj a vybavení prvorepublikových jednotek.  
 

Prezentace a start: Vlakové nádraží Sokolov od 6:30 do 9:30. 
 

Pozn.: Pěší trasa 50 km startuje od 5:30 do 6:15 ve Střední škole živnostenské (Šenvert) 
 

Cíl: Občerstvení v Lesoparku Bohemia (300 m od startu) od 10:30 do 18:00. 
 

Startovné v sobotu: 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 u Sportovního centra Hrušková dostanou účastníci zdarma chleba se sádlem a cibulí. 
 

Různé: Na start kratších tras v Lokti budou účastníci odvezeni zdarma autobusem. Odjezdy 
autobusu ze startu přibližně v 7:00, 7:35, 8:15, 9:00 a 9:45. Autobus v 9:45 vyjede až do osady 
Nadlesí a je určen především pro rodiny s dětmi a starší turisty (do Sokolova je to pak 10 km po 
rovině a z kopce). 
 

NNeedděěllee  33..  99..  22001177 

Výlet vedený průvodcem (razítko IVV) z Hřeben do  Habartova (7 km) do Muzea bezpečnostních sborů (v 
11:30 je zajištěna komentovaná prohlídka). Návrat do Sokolova autobusem v 13:17, případně pěšky až do 
Sokolova (13 km). Start v 8:15 na vlakovém nádraží Sokolov. Předpokládané ukončení výletu v 15:30. 
 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje v pátek a v sobotu pouze pro zájemce o přespání ve vlastním 
spacím pytli za 50,-Kč/noc v tělocvičně ve Střední škole živnostenské, Žákovská 716 – Šenvert. 
 

Odměna za účast: Diplom, razítka IVV, razítko „100 let republiky“, turistická razítka. Možnost 
zakoupit turistickou vizitku „Sokolovská padesátka“. Absolventi tras nad 30 km obdrží zdarma 
odznak akce, ostatní si jej mohou koupit za 30,- Kč. 
 

Bližší informace a přihláška k ubytování: 

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

e-mail: pepa.ticha@centrum.cz web: http://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 
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Partneři akce 
 

 

SSttřřeeddnníí  šškkoollaa  žžiivvnnoosstteennsskkáá  SSookkoolloovv  

 
Nabízíme výhodné ubytování pro veřejnost v domovech mládeže. 

Cena ubytování 185,- Kč. 
 

DM Sokolov – K. H. Borovského 1267, tel.: 775 751 150 

DM Kynšperk/Ohří – Mládeže 496, tel.: 775 751 152 

DM Kraslice – Kpt. Jaroše 1843, tel.: 736 650 042 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

Zapsaný spolek Prapor SOS Falknov nad Ohří je občanské sdružení, 

které se snaží propagovat historii bezpečnostních sborů na území 

bývalého Československa. Více se dozvíte na našich nových 

stránkách http://www.sosfalknov.cz 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SSookkoolloovvsskkéé  iinnffoocceennttrruumm  
 

Adresa: MDK, 5. května 655, 356 01 Sokolov 

Kontakt: tel. 359 808 729, 

e-mail : info@mdksokolov.cz  

Internet: www.mdksokolov.cz 

Otevírací doba 

Pondělí - pátek: 8:00 - 17:00 

Sobota: 9:00 - 12:00 

Dveře Sokolovského infocentra jsou pro vás otevřeny i mimo otevírací hodiny, a to denně od 6:00 do 22:00. 

I mimo hlavní provoz u nás můžete navštívit veřejný internet a vybrat si propagační materiály, které máme ve 

vitrínkách k dispozici zdarma. Naši vrátní vám také podají základní informaci o orientaci ve městě, 

poskytnou případně plánek města a regionu zdarma. 

http://www.sosfalknov.cz/
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