Klub eských turist Tišnov
ve spolupráci s M stem Tišnov Vás zve v sobotu
12. íjna 2013 na 43. ro ník turistického pochodu

Tišnovská padesátka
ipraveny jsou zcela nové a netradi ní trasy :
T9 :
Tišnov-rozhl. Klucanina- k ížek u Drásova (5km)-Tišnov
T17 :
Ku im (nádraží D)-rozhl.Zlobice (3,5km)- rozhl. ebín-Drásov-rozhl. KlucaninaTišnov (nejkratší trasa p es 3 rozhledny!)
T 20 : Tišnov-rozhl. Klucanina-Drásov (park)-Stanovisko-Jamné (12km)-ŠerkoviceLomni ka-Tišnov
T 30 : Tišnov-rozhl. Klucanina-Drásov-rozhl. ebín (9km)-Zlobice (13,5km)-Nad Lip vkou
(16km)-Skali ka (19,5km)-part. památník (22 km)-Stanovisko (25 km)-Tišnov
T 36 : Tišnov-rozh. Klucanina-Drásov-rozhl. ebín-Zlobice (13,5km)-Nad Lip vkou
Skali ka (19,5km)-part. památník (22 km)-Stanovisko (25 km)-Jamné-Tišnov
T 50 : Tišnov-rozhl. Klucanina-Drásov-Malhostovická pecka-Zlobice-Nad Lip vkou (14,5)Skali ka (18km)-part.památník-Stanovisko(20,5km)-Jamné( 26 km)-Rašov (31km)Pod Babylonem(35 km)-Kozárov-Lomnice(43 km)-Šerkovice-Tišnov
Cyklotrasy:
CT 30 : Tišnov-Malhostovice-Nuzí ov-Lažany-Újezd u erné Hory-Jižní portál-Skali kaVšechovice-Drásov-Tišnov
CT 50 : Tišnov-Drásov-Malhostovice-Nuzí ov-Lip vka-Újezd u .Hory-Malá LhotaŽernovník-Br ov-Zho -Rašov-Kozárov(rozhl.)-Strha e-Lomnice-Šerkovice-Tišnov
Prezentace a start pochod podle zvolené trasy:
T 50 v dob od 6 do 7 hodin Sokolovna Tišnov
T 36 v dob od 7 do 8 hodin Sokolovna Tišnov
T 9, T20 a T30 v dob od 8 do 11 hodin Sokolovna Tišnov
T17 v Ku imi nádraží D v dob od 8.30 do 11.30 hodin
Pro cyklisty je start na trasy CT30 aCT50 v sokolovn Tišnov od 9 do 11 hodin.
Ukon ení všech pochod je do 18 hodin v sokolovn Tišnov.
Zápisné: trasa T50, T36 - 40 K , na T30, T20, T17 a cyklotrasy - 20 K , na trase T9 - 10 K .
V cíli v tišnovské sokolovn obdržíte ú astnický list.
Ob erstvení je p ipraveno na kontrolách delších tras: aj, chléb se sádlem, cibule, s l.
Každý ú astník si musí být v dom svého zdravotního stavu a svých schopností.
Trasa T 50 je ur ena pro turisty starší 15 let. Rodi e pln zodpovídají za d ti. Pochod se
koná za každého po así. Trasy pro cyklisty jsou sjízdné spíše na horských kolech.
Doporu ujeme s sebou mapu Okolí Brna-Svratecko.
V roce 2012 bylo 412 ú astník . Termín p íštího pochodu: 11. íjna 2014.
Kontakt: A. Zeman, Jiráskova 1515, 666 01 Tišnov, kcttisnov@quick.cz
www.kcttisnov.webnode.cz

