
Program otevření HDS
Datum konání: neděle 4. 7. 2010 - svátek Sv. Prokopa

08:00 a 08:30 odjezd autobusu z autobusového nádraží směr restaurace U Tety  
 (zdarma), přistavení autobusu v 7:45 hod.
09:00–09:15 zahájení „U Tety“, krátký kulturní program (lesní rohy – Lesy ČR),   
 proslovy starosty a vedení města – slavnostní otevření;
 moderuje L. Moučka a F. Žáček
09:15–12:00 pochod k dolu „Hugo Karel“

Putování za permoníkem Hugem:

09:15 – 10:30 start putování - „U Tety“ (na stanovišti KČT si za 10 Kč účastníci
 vyzvednou Permonický průkaz, do kterého budou sbírat razítka
 z kontrol)

Trasa:  „U Tety“ – Jose�a (3 km = cca 1 hod.) vystoupení studentů,
 přítomnost Huga – Strážný vrch – oheň, zálesácké hry (organizují Lesy
 ČR), možnost opečení vlastních buřtů – důl Hugo Karel

Kontroly:   1. Nad doly - H; 2. Nad Jose�ou - U; 3. Strážný vrch - G;
 4. Hugo Karel - O; 

Odjezdy busu ze Strážného vrchu přes Novou Ves do MT (autobusové nádraží):
14:00 odjezd prvního autobusu (zastávka ve 14:15 v Nové Vsi), dále kyvadlově,
 poslední v 15:00 hod.

Pro zájemce bude přistaven vláček, který je zdarma doveze do Mladějova n. M.
Odjezdy parního vláčku z Hugo Karel do Mladějova n. M. (doba jízdy cca 45 min.):
13:00 a 15:00 hod.

Odjezdy vlaku ČD z vlakového nádraží v Mladějově n. M. do MT
(doba jízdy cca 15 min. – jízdné si hradí účastníci pochodu sami)
14:36, 16:36 a 18:49 hod.

Účastníci s  permonickým průkazem s  razítky z  kontrol mají vstup na Švejkovy c. a k. 
manévry na zámku zdarma (začátek akce v 16:00 hod.)! Na zámku účastníci pochodu také 
obdrží pamětní list – u stánku KČT.

Cykloputování za permoníkem Hugem: 

9:00 hod. start U Tety 
Doporučená trasa: U Tety, dále po žluté HDS k rozcestí před zastávkou Nad doly, nahoru 
na Strážný vrch (zde program – viz výše), dále směr Dětřichovská hájenka, Nová Ves, až 
na Hugo Karel

HŘEBEČSKÉ
DŮLNÍ STEZKY


