
 
 
 
 
 

 
YMCA-skautský oddíl Sokolík Silůvky 

a Tělocvičná jednota Sokol Silůvky 
zvou všechny kamarády a kamarádky na 

 

jubilejní 40. ročník 
 

běžeckého závodu dvojic 

ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK 
 
Kdy: sobota 12. ledna 2019 od 8:30  
Kde: v sokolovně v Silůvkách  
S čím: zimní oblečení, jídlo na celý den (čaj zdarma k dispozici), 
 náhradní ponožky, přezůvky, dobrou náladu.  
Kdo: dvoučlenné hlídky  
 Potomci do 6 let s doprovodem 3 km 
 2. třída a mladší 3 km 
 3. a 4. třída 3 km 
 5. a 6. třída 3 km 
 7. a 8. třída 3 (+ 2) km 
 9. třída a starší (veteráni) 3 (+ 2) km 
 Novináři a média 3 (+ 2) km 
 
Start: po vydání startovních čísel od 900 hod. Startovné 20 Kč  
Přihlášky: přímo před startem u rozhodčích 

 

Pro vzdálenější účastníky možnost příjezdu v pátek 11. ledna 2019, přespání 
v sokolovně. Ubytování je zajištěno ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně. 
Nutná předchozí domluva! (Aleš „Ali“ Konečný – 735 867 952) 

 

Srdečně zve YMCA-skautský oddíl Sokolík a TJ Sokol Silůvky 
 

40. ročník závodu Zimní stopou je připomínkou 30. výročí vydání publikací Rychlé šípy slaví narozeniny 1938–1988 
a IV. souborného dílu komiksu Rychlé šípy. Tyto publikace vyšly v Silůvkách v lednu 1989 k 10. ročníku závodu Zimní 
stopou a 50. výročí komiksu Rychlé šípy. 
 

Tato akce je konaná v rámci Roku Rychlých šípů k připomenutí 80. výročí komiksu Rychlé šípy. 
 

Po celý den konání závodu bude v zadní části velkého sálu sokolovny v Silůvkách instalována putovní výstava „Spojeni 
Foglarem“. Výstava obsahuje na 17 panelech medailonky autorů – výtvarníků, kteří se ve větší či menší míře podíleli na 
ilustrování románového díla Jaroslava Foglara. 
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sokolovna Silůvky
 sobota 12. ledna 2019, 8.30 hod.–16.00 hod.

výstavu pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara
ve spolupráci se skautským oddílem Sokolík Silůvky
při příležitosti jubilejního 40. ročníku závodu Zimní stopou okolo Silůvek


