
PROPOZICE- Severskou chůzí letem Světem kolem Třeboně a vlakem za 

krásami Nadějské soustavy 

 

Pořadatel: SK Outdoor z.s. 

Spolupořadatel: Česká unie sportu 

Termín: 29. 7. 2017 

Místo registrace: Třeboň, Masarykovo náměstí 

Prostor startu/cíle: Třeboň, Masarykovo náměstí 

Doprava: vlastní, vlak, autobusy 

Trasy: 

9km – Nadějská rybniční soustava – krásná trasa po hrázích rybníků Rod, 

Naděje, Víra, Láska, Skutek, Dobrá vůle a další. Na tuto trasu se budeme 

dopravovat tam i zpět vlakem. Proto prosím dodržujte čas registrace, na který 

je vázán vlakový spoj 

 12 km – tradiční vycházka kolem rybníka Svět – kdo nešel kolem Světa, jako by  

 v Třeboni ani nebyl☺ 

V cíli možnost zakoupení občerstvení, alko I nealko nápojů a slosování startovních 

čísel o věcné ceny 

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mail gabina@cknw.cz  

Startovné: 50 Kč za účastníka a start, děti do 15 let – 20 Kč 

Půjčovné NW holí: 50 Kč/pár, děti – zdarma 

Registrace 

Kratší trasa 9km – Nadějská rybniční soustava – 9.00 – 9.30h 

Odjezd vlaku směr Frahelž – ze zastávky Třeboň – Lázně 9.54h 

Po vycházce odjezd vlaku z Frahelže do Třeboně 13.45h 

Delší trasa 12km – kolem rybníka Svět – 9.30 – 10.30h 

 



 

29. července 2017, od 9:00 do 10:30 hodin na Masarykově náměstí v Třeboni 

Informace:  www.nordicwalkingtour.cz, www.cknw.cz, www, skoutdoor.cz  

Různé: 

• účastníci startují na vlastní riziko 

• pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí udělat změny 

v tomto rozpisu 

• o případném odvolání akce budou účastníci informováni do 25. července 2017 na 

internetových stránkách 

 

Časový harmonogram: 

• 9:00 -10:30 – registrace 

• 9:30 – odchod na vlak – skupina kratší trasa – Nadějská rybniční soustava 

• 10.30 -  start delší trasa – Cesta kolem Světa 

• 14.30 – ukončení akce a tombola (slosování startovních čísel o věcné ceny) 

 

http://www.nordicwalkingtour.cz/
http://www.cknw.cz/
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