Město Stárkov pořádá v sobotu dne

26. září 2009
32. ročník turistického pochodu

KATOVSKÁ
TŘICÍTKA
Průběžný start pochodu je
od 7.30 hod. do 9.00 hod.
na sále v prvním poschodí radnice
ve Stárkově na náměstí

Cíl je v Táboře pod Vysákem
Trasy: 9 km, 15 km a 30 km pro pěší,
35 km a 50 km pro cyklisty,
Startovné: dospělí
děti do 10let

30,- Kč,
10,- Kč

Občerstvení na trasách i v cíli zajištěno!

DOPROVODNÝ PROGRAM
KATOVSKÉ TŘICÍTKY

V TÁBOŘE POD VYSÁKEM

VÝSTAVA VOJENSKÉ HISTORIE
TRADIČNÍ

VEPŘOVÉ HODY
---------------------------

POLSKÁ KUCHYNĚ
BEZPLATNÁ OCHUTNÁVKA POLSKÝCH JÍDEL
Z PARTNERSKÉHO MIASTA GŁUSZYCA
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis
-------------------------------------------------------------------------

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
VE 20.00 HODIN
HRAJE „KAT BAND“ ZE STÁRKOVA

Vstupné 30,- Kč
o přestávce

VYSTOUPENÍ DIVADLA OSMI TYČÍ
Červený Kostelec-Žďár nad Metují

S KOMEDIÍ HAJZLBÁBA

Město Stárkov Vás zve na 32. ročník turistického pochodu

KATOVSKÁ

TŘICÍTKA

který se koná v sobotu

26. září 2009
Průběžný start pochodu je od 7.30 hod. do 9.00 hod.
v 1. poschodí radnice ve Stárkově na náměstí
Cíl je v táboře Pod Vysákem.
Startovné činí: 30,- Kč, děti do 10let 10,- Kč.
Trasy: 9 km, 15 km a 30 km pro pěší, 35 km a 50 km pro cyklisty.
9. ročník pro jezdce na svých koních (start ve Vápence na ranči p. Votavy – přihlášky na tel. 602 628 910).
Občerstvení na trasách i v cíli zajištěno.
Každý startuje na vlastní nebezpečí!
Trasa 9 km
Ze stárkovského náměstí jdeme po silnici do Horního Dřevíče, na jeho konci vystoupáme k lesu a jdeme zpět
kolem „hrádku“ do Stárkova, lesní cestou se dostaneme na vrch Šibeník a pak již scházíme do cíle.
Trasa 15 km
Ze stárkovského náměstí vystoupáme na Vysoký kámen, z něho jdeme po hřebeni, sejdeme do Maršova,
údolím řeky Metuje se dostaneme pod Petrovice, vystoupáme na náves, polními a lesními cestami sejdeme do
Horního Dřevíče, vystoupáme k lesu a jdeme zpět kolem „hrádku“ do Stárkova, lesní cestou se dostaneme na
vrch Šibeník a pak již scházíme do cíle.
Trasa 30 km
Ze stárkovského náměstí vystoupáme na Vysoký kámen, z něho jdeme po hřebeni, sejdeme do Maršova,
údolím řeky Metuje se dostaneme pod Petrovice, odtud jdeme přes Zděřinu, Žďár nad Metují na Ostaš, z něho
sejdeme do Dědova a pak vystoupáme na Skály, přes Studnice scházíme dolů do Vápenky, potom ještě
vystoupáme na vrch Šibeník a pak se již vracíme do cíle.
Trasa 35 km pro cyklisty
Ze stárkovského náměstí jedeme po silnici na Solovice, zde odbočíme vlevo a vyšlapeme na Skály, odtud
jedeme polními a lesními cestami do Adršpachu, z něho již jedeme po silnici přes Hodkovice a Janovice do
Jívky – Vernéřovic, dál pokračujeme do Jívky II, lesní cestou a po pastvinách se dostaneme na vrch Šibeník a
pak se již vracíme do cíle.
Děti do 12let mohou cyklotrasy absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18let.
Trasa 50 km pro „zdatné“ cyklisty
Ze stárkovského náměstí jedeme po silnici na Solovice, zde odbočíme vlevo a vyšlapeme na Skály, odtud
jedeme polními a lesními cestami do Adršpachu, z něho jedeme přes Zdoňov a Bukovou horu do Teplic nad
Metují, dál do Dědova, na Skály, do Jívky – Vernéřovic a Jívky II, lesní cestou a po pastvinách se dostaneme na
vrch Šibeník a pak se již vracíme do cíle.
Trasy povedou zčásti po turistickém, zčásti po cyklo značení a zčásti po vlastním značení. Jejich přesný popis i
s mapkou obdrží účastníci pochodu na startu. U kata dostanou účastníci suvenýr a v cíli upomínkový diplom.
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