
 

        

PUTOVÁNÍ S REXÍKEM 

„KRUŠNOHORSKÝ KVERUNK“ 

Termín:  3. - 9. 7. 2022 

  Kam půjdeme: Krušné hory                           

  Cena tábora:  3300,- Kč 

  S kým půjdeme: SKP REXÍK z.s.       
  IČ: 01769189      
  Sídlo: Do Křemší 373, 330 02, Dýšina 
  Kontakt: Marián Lenárt   tel.: 724 227 604        
   e-mail: marian.lenart@spolekrexik.cz   



          Ahoj táborníci,  
 
pro letošní rok jsme si pro vás připravili novinku a to v podobě putovního tábora. Tenhle 

tábor je určen pro ty nadšence, kteří nevydrží sedět na „zadku“ .  
„Chůze je člověku nejlepším lékem,“ prohlásil kdysi Hippokratés, praotec medicíny. 

Jeden by řekl, že se na tom nic nezměnilo i přes veškeré pokročilé lékařské metody dnešního 
věku. Když jdeme, naše tělo se více prokrvuje, srdce pracuje pravidelně, náš mozek přenáší 
aktivitu na činnost svalů, tudíž nemá prostor na vymýšlení blbostí a chmurných myšlenek… tak 
proč to nezkusit?  

Kde budeme putovat? 
Málokterá oblast Česka je tak romantická a tajemná jako Krušné hory. Krušné hory 

nabízí více než jen zajímavou přírodu. Jsou zrcadlem historie naši vlasti a tím i nás samotných. 
Pohraniční pohoří je lemováno spousty turistickými stezkami a cyklotrasami, nespočtu 
turistických tras však dominuje 242 km dlouhá Krušnohorská magistrála. Nebojte, po ní 
nepůjdeme   

Kam bude směřovat naše putování? 
Určitě nebudeme trhat rekordy v počtu ušlých kroků .  

Cílem bude vám ukázat zajímavá, romantická, tajemná místa Krušných hor. A protože jsme 
putovní tábor, tak nejčastějším prostředkem jak se budeme přemisťovat, budou naše nohy . 

Kde složíme hlavu? 
Nečekejte hotel s 5 hvězdičkami. Protože se z vás na táboře stanou turisti, tak i 

ubytování bude, a to doslova, „turistické“. Naše základna, ze které budeme každé ráno vyrážet 
na „treky“, bude chata Českých turistů na jednom z vrcholů Krušných hor, Blatenský vrch. 

Co je v ceně tábora? 
         Ubytování, doprava vlakem tam a zpět, snídaně, večeře, 2x denně svačina, pitný režim, 
pojištění, nabitý program, čerstvý vzduch . 
 

Jak ses dočetl, tenhle tábor je prostě jiný. Není určen pro ty, kteří jsou zvyklí, že všechno 
dostanou pod nos. Naučíš se samostatnosti, budeš se muset postarat o dřevo na ohniště, uvařit 
chutnou večeři atd. Zjistíš, že mobil se dá využít na něco jiného než na „socky“, například na 
aplikace s mapami, aplikace Záchranka. Po dobu tábora se staneš součástí přírody se vším 
všudy. 

Pokud tě to oslovilo a cítíš se od neděle do soboty putovat napříč Krušnými horami (cca 
10-15 km za den), v noci pozorovat hvězdnou oblohu, spát se svými kamarády na karimatce ve 
spacáku, snídat v trávě, tak se přihlas a napiš nám na e-mailovou adresu 
marian.lenart@spolekrexik.cz.  

Počet je omezen na 12 účastníků v tom nejlepším věku - 13 – 17 let. Kdybys nevyčetl 
všechno, co potřebuješ vědět ke „krušnohorskému treku“, tak se nestyď a napiš.   

 
Po přihlášení obdržíš podrobnější informace s potřebnými formuláři. 

 
 

Ahoj a šťastnou cestu! 
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