
Po stopách kapitána Žvanilkina s našimi pohádkami 
sobota 30. března 2019 

turistický pochod plný her a úkolů 

 
Sraz:        9,00 hodin OC Fórum – sraz u šikmého kostela  

návrat:       15,30 hod zastávka č.15 Mírové náměstí  

s sebou:     oblečení a obuv vhodné na výlet do přírody a sportování, svačinu a pití, psací potřeby, jízdenka MHD 
cena:          70,- Kč (startovné, lanovka)      
trasa:         start u pomníku K. Eichlera nad parkovištěm u Větruše , cíl loděnice ve Vaňově, délka trasy 6 km  

V cíli čeká na každého účastníka občerstvení a ti nejlepší obdrží drobné ceny a diplomy. Ti úplně nejlepší 
budou mít navíc tu čest rozkrojit a jako první ochutnat dort. Závod není na čas, je však nutné dodržet 
časový limit 3,5 hodiny. Soutěží 3-5 členná družstva. 
 

Těší se na vás Šárka Zeusová  724 593 320,  Jana a Standa Radilovi, Jirka Chocholoušek  603 527 651  
 

Účast nahlašte nejpozději do úterý 26.3.2019 telefonicky nebo SMS Šárce Zeusové na 724 593 320 

 
Na tuto akci nás pozvali: 
 
Stanice mladých turistů při DDM Ústí nad Labem 

Asociace TOM – 3.VOM Ústí nad Labem 
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