
 
 



 
 
 
 
 

NovoročNí výstupy  

NovoročNí výstup Na mařeNku – 4. 1. 2020 
Sokol Třebíč ve spolupráci se Sokolskou župou plukovníka Švece pořádá 50. ročník výstupu na nej-

vyšší vrchol oblasti Třebíčska – Mařenku. Přijďte si prohlédnout panorama podhůří vysočiny z krásné 
rozhledny. Snad nám bude přát počasí a zhlédneme krásnou zimní přírodu z ptačí perspektivy. 

Společné setkání sokolů a jejich přátel se uskuteční od 11.00 hodin s průběžnými výstupy na roz-
hlednu Mařenka. V případě příhodného počasí by stálo za pokus vynést a vyvěsit co největší počet pra-
porů sokolských jednot na rozhlednu. Slavnostní pomyslný přípitek v 12.00 hodin 

Již tradičně bude hořet oheň, na kterém si můžete opéct vlastní pochutiny. 
Samotný výstup si organizuje každá tělocvičná jednota sama. Tras na výběr je mnoho. Za místa 

k zahájení výstupu je možné vybrat např.  Želetavu, Bítovánky, Štěměchy, Dašov, Římov. 

NovoročNí výstup Na šacberk – 4. 1. 2020 
Sokol Jihlava ve spolupráci se Sokolskou župou plukovníka Švece pořádá 9. ročník novoročního vý-

stupu na vrchol oblasti Jihlavska – Šacberk. Přijďte přivítat společným setkáním nový rok. Ve stejný 
čas dochází k setkáním i na dalších místech naší župy – Mařenka, Čeřínek. Zahajme letošní rok výstu-
pem na mimořádné místo. 

Letošní setkání se uskuteční dne 4. ledna 2020od 11.30 hodin. Slavnostní pomyslný přípitek ve 
12.00 hodin.  

Tradičně bude hořet oheň, na kterém si opečeme vlastní pochutiny. 

NovoročNí výstup Na babyloN – 5. 1. 2020 
Sokol Mohelno ve spolupráci se Sokolskou župou plukovníka Švece pořádá 9.ročník výstupu na nej-

vyšší vrchol oblasti Mohelna – Babylon. Přijďte si prohlédnout oblast z rozhledny. Snad nám bude přát 
počasí a zhlédneme krásnou zimní přírodu z ptačí perspektivy.  

Společné setkání sokolů a jejich přátel se uskuteční od 13.30 hodin s průběžnými výstupy na roz-
hlednu. Slavnostní pomyslný přípitek v 13.30 hodin 

Již tradičně bude hořet oheň, na kterém si můžete opéct vlastní pochutiny. 
Samotný výstup si organizuje každá tělocvičná jednota sama. Tras na výběr je mnoho. Za místa 

k zahájení výstupu je možné vybrat např. Březník, Mohelno, Kramolín. 
 
 

Na setkáNí se těší  
 

za náčelnictvo župy  za Sokol Jihlava 
Mgr. Věra Špačková, náčelnice Martin Zuzaňák, starosta jednoty 
Mgr. Tomáš Nosek, náčelník  
 za Sokol Mohelno 
 Ing. David Hlaváč, starosta jednoty 
 
 za Sokol Třebíč 
 Mgr. Lenka Stejskalová, starostka jednoty 


