
Memoriál Josefa Šnajdra 2020 

Krkonošský pochod 
Na začátku tohoto roku nás náhle opustil Josef Šnajdr, krom jiného i nadšený horský zejména krkonošský 

turista známý svou láskou k horám, výjimečný svou vitalitou a vytrvalostí. Mnohdy se vydal do hor i sám, 

ale nejraději se procházel po horách se svými blízkými a známými, vždy s výkladem historie a vpředu. 

 

Rádi bychom Vás tedy pozvali na nevšední pochod Krkonošemi, který bude určen všem 

milovníkům hor a pohybu na zdravém vzduchu. Pochod chcete-li procházku, která je 

přizpůsobena všem věkovým skupinám, se koná v sobotu 15. srpna 2020 a bude mít následující 

průběh: 

07:30 - odjezd autobusem od hasičské zbrojnice v Doubravě (po dohodě je možno nabrat 

účastníky i na trase Žehrov a Žďár) 

09:00 - příjezd ke Špindlerově boudě v Krkonoších 

Trasa 1 – procházka ze Špindlerovy boudy na Petrovu boudu, potom k Moravské boudě zpět po 

zelené na původní cestu ke Špindlerovce. Tato trasa je kratší - cca 5 km 

 

Trasa 2 – procházka ze Špindlerovy boudy nejprve na Petrovu boudu, potom stále po červené, 

později po modré na Martinovu boudu, potom zpět přes Brádlerovy boudy na Špindlerovku. Tato 

trasa je nejdelší cca 12km. 

Nejedná se o plně organizovaný výlet, po příjezdu ke Špindlerově boudě si každý zvolí trasu, která 

mu nejvíc vyhovuje. Možnosti jsou uvedeny výše. Nicméně pokud se někdo chce jen tak projít směr 

Petrova bouda a zase se vrátit, nebo se projít v okolí je to samozřejmě možné. Jen to bude nutné 

naplánovat napřed, aby bylo možné zajistit dostupnost obědu na některé z bud po trasách. 

 

16:00 – Odjezd zpět směr Doubrava 

   

Protože Josef Šnajdr nebyl jen turista, ale také po svém tatínkovi přesvědčeným sociálním 

demokratem, část nákladů na dopravu přispěje i ČSSD Mladá Boleslav. Cena zájezdu (dopravy) je 

tedy symbolických 100Kč. Občerstvení a ostatní záležitosti si hradí každý sám.  

Nezapomeňte prosím, že jdeme do hor, kde se může počasí změnit z hodiny na hodinu, proto je 

potřeba být připraveni na všechny varianty, déšť, zima, atd.  

Kapacita zájezdu je omezená. 

 

Zájemci se mohou hlásit na čísle: 725 562 522 nebo osobně u Martina Šnajdra   


