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9. Jizerky pohodově
(pěší, L, 4 dny)
Vzhledem k významnému životnímu jubileu vedoucího akce, budou túry pohodové, bez
dojíždějí autem. Z tohoto důvodu je letos tato akce určena pouze pro pozvané. Jako
základna nám poslouží útulný pension Karlos (celý nekuřácký) se skvělým panem
domácím a výbornou kuchyní.
Termín:

pá – po 5. – 8. května 2017

Sraz:
Doprava:

u pensionu Karlos v Kořenově ve 12.30 hodin v pátek 5. 5.
vlastními auty. Doporučená trasa Přerov – Mohelnice – Hradec Králové –
Nová Paka – Jilemnice – Kořenov (265 km).
Popř. vlakem odjezd z Přerova v 6.16 hodin přes Pardubice, Železný Brod a
Tanvald, příjezd do Kořenova ve 12.43 hodin.
Jednodenní túry polehku (10-15 km), v celé oblasti je hustá síť značených cest,
takže každá trasa jde zkrátit i prodloužit, v případě nepříznivého počasí
návštěva krytého bazénu v Jablonci nad Nisou (2 tobogány), vhodné
pro rodiny s dětmi. Trasy budeme upřesňovat, popř. měnit podle aktuálního
počasí.
ubytování s polopenzí v pensionu Karlos v Kořenově (50°;46´9.02"N,
15°22´21.73"E)
Polopenze v pensionu. V Kořenově v pátek a v sobotu ráno otevřený obchod
s potravinami. V pátek na túře možnost občerstvení na Souši a v Desné.
V sobotu otevřený obchod ve Smržovce, restaurace na Černé Studnici a
v Tanvaldu. V neděli restaurace U Besedy, chata Hvězda. V pondělí restaurace
na Špičáku.
kartu zdravotní pojišťovny, každý se účastní na vlastní nebezpečí.
500 Kč (3x ubytování s polopenzí) do 5.2.2017, doplatek 1.000 Kč do 4.4.2017

Charakter:
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Přerov – Mohelnice – Hradec Králové – Nová Paka
– Jilemnice – Kořenov
Přerov – Pardubice – Železný Brod – Tanvald –
Kořenov
Kořenov – Horní Polubný – Na Souši – Vodopády
na Černé Desné – Desná (Riedlova vila)
Desná -Riedlova vila (16.36 h.) – Kořenov (16.45 h.)
(17.36 h.) (17.45 h.)
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Kořenov (9.04 h.) – Smržovka (9.41 h.)
Smržovka – pramen Nisy – Černá Studnice
(rozhledna, restaurace) – Muchov (skalní vyhlídka)
– Terezínka (skalní vyhlídka) - Tanvald
Tanvald (16.30 h.) – Kořenov (16.45 h.)
(17.30 h.) (17.45 h.)
Po večeři oslava Luigi „50“
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Kořenov – Beseda (restaurace) – chata Hvězda –
Štěpánka (rozhledna) – možnost prodloužení na
skalní vyhlídku Bílá Skála a zpět stejnou cestou
Kořenov – Desná – Albrechtice v Jizerských horách
Albrechtice – Tanvaldský Špičák a zpět
Albrechtice v J. h. – Tanvald – Turnov – Hradec
Králové - Přerov
Kořenov (9.04 hod.) – Tanvald (9.23 hod.)
Tanvald – Tanvaldský Špičák a zpět
Tanvald (12.27 hod.) – Železný Brod – Pardubice –
Přerov (17.22 hod.)
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Nutné vybavení:
 občanka, botasky (pohorky), outdoor oblečení, přezůvky na chatu, pláštěnka/deštník,
láhev na vodu, trekové hole, plavky.
 mapy KČT č. 20-21 „Jizerské hory a Frýdlantsko“
Pořadatel:

Jiří Balcárek ml., KČT VHT TJ Spartak Přerov,
tel. 776 805 804, e-mail: jiri.balcarek@volny.cz
Černá Studnice

Štěpánka

