Činnost KČT Kralupy nad Vltavou
je podporována městem Kralupy nad Vltavou

Z historie turistického pochodu
Do Okoře bez oře
 Poprvé se šlo v roce 1972 za účasti 354 osob.

Akce je zaměřena i na rodinnou turistiku
Startuje se ze Zákolan - trasa 7 km

 V roce 2011 šlo nejvíce účastníků - 2141.
 Rok 1987 - k pěším trasám přibyla i cyklotrasa.
 330 - to je nejmenší účast - rok 1990.
 Od roku 1992 je průchozí cíl na louce pod hradem Okoř.
 „20.000“ účastník prošel cílem v roce 1998.
 „30.000“ účastník prošel cílem v roce 2007.
 Rok 2012 - přibyla geotrasa (Do Okoře s GPS).
 „40.000“ účastník prošel cílem v roce 2014.
------------------------------------------------Doposud prošlo či projelo cílem
41.679 účastníků.

Kontaktní údaje
Zdeněk Vejrosta
nám. Mládežníků 677
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: +420 736 506 821
e-mail: kct.kralupy@seznam.cz
Internet: http://www.kralupska-turistika.cz

V sobotu
2. dubna 2016

45. ročník

Do Okoře bez oře
Již po 45. je možno vyrazit
na Okoř, na náš turistický
pochod, který se koná
v sobotu

2. dubna 2016
akci zajišťují

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou
a

TOM 3511 Vltavský paprsek

STARTY

CÍL

Kralupy nad Vltavou - od nádraží ČD

OKOŘ - louka pod hradem
9.00 - 15.00 hod.

Pěší trasa: 6.15 - 10.30 hod.
 Dle vašeho uvážení, nabídka tras je v rozmezí
od 14 do 50 km.

 V cíli „placka pochodu a diplom“.

 Nejkratší trasa na Okoř je 14 km.

 Turistická - absolventská vizitka.

 Připravena je geotrasa - multikeška s názvem
Do Okoře s GPS (GC3BP1M).

 Do diplomu vám budou zapsány kilometry na
Okoř a kilometry do cíle Vašeho putování.

Cyklotrasa: 8.00 - 10.30 hod.

 Pořadatelé zajistili pro zájemce dopravu na vlak
do Zákolan (jezdí se k vlakům do Kralup, či při
naplnění autobusu).

 Dle vlastního uvážení. Je připravena nabídka
tras 30 a 50 km.

Trasa běžecké turistiky: sraz v 10.20 hod.
 Sportovní - 16 km.
 Rekreační 8 km (autobusem do Zákolan).
 Převoz věcí je zajištěn.

Zákolany - od nádraží ČD

 Pro účastníky geopochodu je připraven celodenní GeoEvent Do Okoře s GPS (GC3BP1M) se
zápisem do logbooku a možností výměn TB, GC,
WC, atd.
 Odjezdy autobusem z parkoviště pod Okoří do
Zákolan. Cena: 20 Kč/osoba.

Pěší trasa: 8.00 - 10.30 hod.

 Jízdní řád autobusů i vlaků bude k dispozici na
startech a v cíli pochodu.

 Dle vlastního uvážení, nejkratší trasa na Okoř je
7 km.

 V cíli bude umístěno stanoviště her a soutěží
pro děti.

 Připravena je geotrasa - multikeška s názvem
Do Okoře s GPS (GC3BP1M).

 Možnost výroby vlastní placky.

 Start čeká i na případný opožděný příjezd vlaku
z Kralup nad Vltavou.

Ostatní starty

Startovné: 20 Kč

 Záznamník OTO „KRALUPSKO“, cena 25 Kč.

 Dle vlastního zájmu můžete vyjít z jakéhokoliv
místa a stát se účastníkem pochodu přihlášením se v cíli.

 Kolotoč a houpačky.
 Občerstvení je možné v cíli pochodu.
------------------------------------------------Turistická známka a nálepka - Speciální edice KČT
ke 45. ročníku turistického pochodu
Do Okoře bez oře

