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Aƛ je slunce, déšƛ ēi mraky
pƎíroda Vás volá taky:
Vydejte se zemí hezkou
s touto naší Raēí stezkou!
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OdmĢna je pƎece jistá: dobrý pocit, pohoda,
potkat tƎeba kamarády, zavítat i do pohádky,
splníte-li úkoly, budou další odmĢny.
V cíli malé obēerstvení, diplom také získáte
a pak se zas jenom tĢšit, kam se za rok vydáte.
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Popis tras pochodu:
Všechny trasy
Ze Sportovního centra vyjdete na všech trasách vpravo po vlastním znaēení
Sokolskou ulicí a za mostkem pƎes náhon odboēíte ostƎe vpravo do uliēky Na
Obci a po chodníku soubĢžnĢ s malým vodním tokem pƎijdete asi po 100
metrech k místu, kde na Vás bude ēekat první kontrola. I nadále pƽjdete po
vlastním znaēení a za bývalou restaurací se zahrádkou (naproti Semilským
pekárnám) odboēíte prudce vlevo do kopce po chodníēku a u patrových domƽ
zahnete vpravo na parkovištĢ, kde bude stanovištĢ druhé kontroly. Projdete
parkovištĢ a rovnĢ pƎejdete kƎižovatku ulic a dojdete k rodinným domƽm Na
Vinici, kde se Vás ujmou bytosti na tƎetí kontrole pochodu. Vlastní znaēení Vás
lesíkem navede ke tréninkovému golfovému hƎišti se ētvrtým stanovištĢm
kontroly a okolo hƎištĢ budete pokraēovat až k silnici, kde Vás obslouží a bude
dále smĢrovĢ navigovat naše pátá pohádková bytost. Zde dojde k oddĢlení
smĢrování jednotlivých tras pochodu. Na jednotlivých trasách si dále postupnĢ
provedete samokontroly (viz mapa na startu pochodu).
4 km
Po dosažení silnice nad golfovým hƎištĢm odboēíte vlevo dolƽ a na nejbližší
kƎižovatce zahnete vpravo. U kapliēky narazíte na zelenou znaēku, po které
budete pokraēovat vlevo a podél hƎbitova sejdete do ulice Jílovecké a dojdete
až do cíle ve Sportovním centru v Semilech. Tato trasa je speciálnĢ urēena pro
naše malé pochodníky.

10 km
Nad golfovým hƎištĢm silnici pouze pƎejdete a potom pokraēujete vpravo
cestiēkou stále po vlastním znaēení k autobusové zastávce Podskalí. Zde
zahnete vlevo a po nĢkolika metrech znovu pƎejdete silnici a jdete dolƽ a již za
druhým domem odboēíte vlevo. Když se dostanete opĢt k silnici, tak na nejbližší
kƎižovatce zahnete vpravo a silniēka Vás dovede až do Dolního Benešova
k unikátní visuté lávce alpského typu pƎes Ǝeku Jizeru. PƎejdete po ní a s pomocí
vlastního znaēení vlevo vzhƽru výjdete až k cestĢ, kde narazíte na zelenou
stezku. Odboēíte vpravo a necháte se stále vést zelenou znaēkou, která Vás
dovede do cíle pochodu ve Sportovním centru v Semilech.

19 km
SpoleēnĢ s trasami 4 a 34 km dojdete ke kapliēce, kde narazíte na zelenou
znaēku a po ní odboēíte vpravo a kolem kapliēky Nouzovské dojdete až ke
smĢrovníku znaēených cest u Sejkorské kapliēky. Zde pƎejdete na modrou
znaēku a podél Masarykovy vyhlídky (zde se mƽžete podívat na renovovanou
pamĢtní desku na návštĢvu Semil prvním prezidentem republiky T.G.
Masarykem), pƎes Spálov a Myší skálu sejdete k rozcestníku v PodspálovĢ.
PƎejdete na ēervenou znaēku a ta Vás dovede k zastávce D na SpálovĢ. Kolem
ní budete pokraēovat i nadále po ēervené znaēce (Riegrova stezka) a když se jí
necháte vést, dojdete do cíle pochodu ve Sportovním centru v Semilech.

34 km
SpoleēnĢ s trasami 4 a 19 km odboēíte vlevo dolƽ po dosažení silnice nad
golfovým hƎištĢm a na nejbližší kƎižovatce zahnete vpravo. U kapliēky narazíte
na zelenou znaēku a po ní odboēíte vpravo a pƎes Nouzov dojdete k Sejkorské
kapliēce. Zde u smĢrovníku pƎejdete na žlutou znaēku a vydáte se vpravo do
Bozkova. U smĢrovníku na námĢstí pƎejdete na modrou znaēku a pƎes Roztoky
pƎijdete do Vysokého nad Jizerou. Na námĢstí u smĢrovníku pƎejdete na znaēku
zelenou a ta Vás pƎes Helkovice dovede až k rozcestníku Ústí Vošmendy.
PƎejdete na ēervenou stezku a ta Vás dovede k zastávce D na SpálovĢ. Kolem
ní budete pokraēovat i nadále po ēervené znaēce (Riegrova stezka) a ta Vám
bude dĢlat spoleēnici do cíle pochodu ve Sportovním centru v Semilech.

47 km
SpoleēnĢ s trasou 10 km dojdete s pomocí vlastního znaēení pƎes visutou lávku
pƎes Jizeru v Dolním BenešovĢ k zelené znaēce a zde odboēíte vlevo a pƎes
Bystrou nad Jizerou a PeƎimov dorazíte ke smĢrovníku na námĢstí v Jilemnici.
Zde naleznete smĢrovku na ēervenou znaēenou stezku a ta Vás bude
doprovázet na cestĢ do Lomnice nad Popelkou. Na námĢstí u smĢrovníku
pƎejdete na modrou znaēku a pƎes Nové Dvory, PohoƎí a Slanou dojdete do cíle
pochodu ve Sportovním centru Semily.
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