KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz ,obec Prysk,
Město Mikulášovice, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub

připravili a tím zvou
všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly,
příznivce zimní turistiky a VHT a další odvážlivce,
kteří chtějí prožít perfekt víkend v pohádkové zimní krajině v přítomnosti dobré party….,

na

56. ročník turistické akce

ve dnech :

28.1. - 31. 1. 2016

Trasy pro pěší :
pátek 29. ledna :
denní: „Kolem 2 hradů k saským ledopádům“ - 22 km / 855 m převýšení

Mikulášovice, střední (linkovým busem v 7:23 hodin !!)
start: Stolpen,vlakové nádraží 9:20 hodin
Stolpen-Heeselicht-Hohnstein-Hockstein-Waldborn-Brand-Porschdorf
Návrat vlakem z Porschdorfu: 15:23 , 17:23 , nebo 19:23
noční: „do Kopce z kopce  “ – 12 km/298 m převýšení
Toulání kolem Mikulášovic a sestup skalním údolím do Kopce a do Brtníků..
start:Mikulášovice,tělocvična 17:30 – 20:00
průběžný cíl: Kopec,restaurace do 22:30

!! návrat linkovým busem do Mikulášovic ve 20:24 nebo 23:04 hodin !!
noční a sobotní denní : „Ledopádová stovka“ - 110 km/4264 m převýšení
--prezentace: 20:00 – 21:15 Mikulášovice,tělocvična – hromadný start ve 21:30-Mikulášovice – Kopec - Hadí Pramen – Na Tokání – Rynartice – Studenec – Střední vrch
- Horní Prysk – Česká Kamenice – Vysoká Lípa – Šauenštejn – Jetřichovice – Na Tokání
- Kyjovský hrádek – Turistický most – okruh ledopádů – Staré Křečany – Hrazený…
cíl: sobota 31. 1. odpoledne a večer na Ledobálu v restauraci „Svatý Hubert“
v Mikulášovicích, do neděle 31.1. (k ránu přesun do školy)
sobota 30.ledna:
BRTNICKÉ LEDOPÁDY - 15, 25, 38 a 58 km
!!!! start všech pochodů – Staré Křečany, restaurace „Vídeň“ 7:30 - 12:00!!!!
(od vlakové zastávky Staré Křečany bude cesta vyznačena),parkování u restaurace
1/ „TRASA I – Z KYJOVA DO VÍDNĚ PŘES ROZHLEDNU“ - 15 km

!!! po startu budete převezeni smluvním kyvadlovým busem do Kyjova !!!
Kyjov – Kyjovské údolí – jeskyně Víl – Turistický most – okruh „Ledopádama“ –
Telenec – Vlčí hora,rozhledna - Vídeň
2/ „TRASA II – PAŠERÁCKOU CESTOU“ - 25 km / 855 m převýšení
Vídeň – Dlouhý Důl – Kyjov – Kyjovský hrádek – jeskyně Víl – Turistický most –
Okruh „Ledopádama“ – Telenec - Vlčí hora,rozhledna – Vídeň
! cíl pro trasy 15 a 25km – Staré Křečany,restaurace Vídeň !
3/ „TRASA III – ČESKÉ LEDOPÁDY S ROZHLEDNOU “ - 38 km / 1313 m převýšení
Vídeň – Dlouhý Důl – Kyjov – Kyjovský hrádek – jeskyně Víl – Turistický most –
Okruh „Ledopádama“ – Telenec - Vlčí hora,rozhledna – Vídeň – Vlčice – Hrazený…
4/ „PŘES TOKÁŇ NA LEDOPÁDY“ - 58 km / 2062 m převýšení
Vídeň – Dlouhý Důl - Kyjovský hrádek – Tokáň – Zadní Doubice -Turistický most –
okruh „Ledopádama“ – Telenec – Vlčí hora,rozhledna – Vídeň – Vlčice – Hrazený….
Cíl tras 38, 58 a 110 km: Mikulášovice,restaurace Sv.Hubert(13:00 až neděle….)
Odjezdy vlaků K. Lípa/Rumburk přes Panský: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,8:05,10:00,12:00
neděle 31. ledna :
„přes dvě rozhledny “ - 17 km / 517 m převýšení
start: Mikulášovice,tělocvična 8:00 – 10:00- Weifberg – Tanečnice - Vilémov
cíl: neděle 31. ledna do 14:00 hodin - Vilémov,restaurace Praha (převoz zavazadel)

Různé :

 Trasy vedou národními parky „České a Saské Švýcarsko“,CHKO „Labské
Pískovce“ a CHKO „Lužické hory“, proto je nutné dodržovat pouze určené
trasy z hlediska ochrany přírody a zachovávat pořádek.
 V NP je nutné mít pejsky na vodítku !!!
 I když jsou i „krátké výlety“ – připravte se na náročnost – buď brodění
sněhem, klouzání po ledu nebo bahno, voda….. ať žije zima !!!! 
 Páteční trasy a 110 km vedou i po území SRN - nutný průkaz totožnosti.
 Škola a tělocvična se nachází ve středních Mikulášovicích – nejbližší
aut.zastávka je Mikulášovice,střední-škola a vlak.zastávka Mikulášovice-střed !!!

 Štáb pochodu bude v tělocvičně u školy,bude zde i malý bufet pro účastníky
 akce je zařazena do pochodů IVV : http://ivv.kct.cz/index.php
 páteční denní trasa vyjde účastníka cca 250,- Kč na cesty (bude
upřesněno na místě dle aktuálních jízdenek – účastník hradí sám !!!)
(jízdenka Elbe pro jednotlivce 250,- pro skupinu až 5 osob – 550,-)
 linkový bus z páteční noční trasy – účastník hradí sám – cca 20,- Kč
 pro zájemce o geocaching – na trase je možné odlovit pár keší…

 v případě neúčasti se startovné nevrací - je možné poslat náhradníka
 účast na pochodech je na vlastní nebezpečí - doporučujeme pojištění pro cesty a pobyt 

Ubytování a Stravování :
A: Mikulášovice – horní škola – ubytování na zemi ve vlastním spacáku
( ubytování ve vyklizených třídách ) ………………………..50,- Kč os/noc
B: hotely a penziony v okolí (Ráj Poutníků,U Vladařů…)

Ledobál :
V sobotu večer proběhne tradiční Ledobál na tanečním sále restaurace „Svatý
Hubert“ – začátek cca ve 20:00 hodin do ??? . Hudba všech žánrů.
Během ledobálu bude vyhlášení vítězů soutěže CSUT za rok 2015

Účastnický poplatek na akci :
pátek-den a noční krátká, sobota 58a38km a neděle250,- Kč přihláška a platba!
pátek-den a noční krátká, sobota 25a15km a neděle 200,- Kč přihláška a platba!
pátek-noc,sobota trasa 58a38 km,ledobál a neděle 200,- Kč přihláška a platba !
pátek-noc, sobota25a15km a ledobál, neděle-výlet 150,- Kč přihláška a platba!
pátek-den a noční - 110 km, ledobál a neděle-výlet 450,- Kč přihláška a platba!
Ledopádová stovka 110 km, ledobál ,neděle-výlet 400,- Kč přihláška a platba!
Ledopádová stovka 110 km, ledobál
550,- Kč na místě
pátek-noc, sobota-výlet a ledobál, neděle-výlet
300,- Kč na místě
pouze sobotní trasa pro příchozí bez ubytování v Mikulášovicích :
trasa 58,38 km ………………………………….. 130,- Kč na místě
trasa 25,15 km …………………………………..
60,- Kč na místě

Účastnický poplatek zahrnuje:
Startovné na jednotlivé dny, dopravu smluvním autobusem (sobota), upomínkové předměty,
odznak pochodu, pamětní listy, drobné občerstvení na všech trasách, razítka, vstupenku na
Ledobál a další překvápka, která pro Vás připravujeme…
vlakové spojení na sobotní trasy do Starých Křečan :
Rumburk :
7:20 9:05 11:17
Staré Křečany : 7:27
-11:24
Panský :
9:25
Z důvodu nenavázání přípoje vlaku ze směru Česká Lípa,Ml.Boleslav…s příjezdem
v 7:41 v Rumburku pojede smluvní autobus na start pochodu v 7:50 od nádraží ČD
Děčín,hl.nádraží
Mikulášovice,dolní
Mikulášovice,střední
Panský
Staré Křečany

6:40
8:01
8:05
-8:23

8:40
9:56
10:00
10:16

Smluvní bus Bus Line Semily a.s pro sobotu :
Mikulášovice
7:00 Rumburk,nádr.ČD 7:50
Staré Křečany
7:30 Staré Křečany
8:15
Kyvadlový bus pro trasu 15 km z Vídně do Kyjova – odjezdy jsou pouze přibližné,dle
obsazenosti autobusu se může časová frekvence změnit !!!
Staré Křečany
8:45
9:30 10:30 11:00 12:00
Kyjov
9:05
9:50 10:50 11:20 12:20
Pro ubytované v Mikulášovicích bude zajištěn smluvní autobus na start trasy
56 km ve St.Křečanech.Odjezd autobusu z Mikulášovic je v 7:00 hodin
Pro ostatní trasy je vlakové spojení z Mikulášovic v 8:05 v 10:00
Přihlášky a platby :

http://dalkovepochody.cz/brtnicke.ledopady.2016.registrace.html
Poštou - přihlášky zašlete i s dokladem o zaplacení do 25. ledna 2016
!!Na sobotní trasu ze St.Křečan - bez ubytování v Mikulášovicích - není třeba přihlášky!!
Bankovní převod: FIO banka : 2000914821/2010 variab.symbol – vaše startovní číslo
Složenkou : Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub 463 43
Zahraniční účastníci: platba až na místě v tělocvičně ZŠ v Mikulášovicích
Informace:
Egon Wiesner
Olaf Čihák
e-mail
web:

Husova 58, Český Dub 463 43
mobil +420 775 873 130 nebo +420 728 254 009
mobil +420 724 276 313
egon.w@seznam.cz
http://www.dalkovepochody.cz/brtnicke_ledopady.htm

