KALENDÁŘ

TURISTICKÝCH AKCÍ 2018
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR TJ SPARTAK PŘEROV

II. čtvrtletí

Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov

PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO ODBORU KČT NA II.ČTVRTLETÍ 2018

Duben 2018
30.3.-2.4. Velikonoce na hradě Helfštýn - zábavně-naučný program
2.4. Velikonoční přechod Smrku (nad Ostravicí), průchozí cíl vrchol 9-12 hod.,pořádá Frenštát p.R.
4.4. Černotín - Hluzov - U kostelíčka - Svrčov - Hranice město ČD, 10 km. Odjezd vlakem v 8.26 h.
St návrat 14.30 hod. Jízdné zpáteční Černotín 60 Kč, vede pí Eva Krejčí (přistoupí v Lipníku n.B.).
7.4. Břestek - Chabaně - Dubový důl - Břestecká skalka - Břestek, 15 km. Odjezd rychlíkem do StaSo rého Města u Uh.Hr. v 7.51 hod., návrat v 16.07 hod. Jízdné vlak zpáteční Staré Město u Uh.Hr.
141/106/71 Kč + busy 30 Kč, vede pí Věra Mužíková.
Za ptáky zemědělské krajiny. Terénní akce v okolí Přerova, pořádá Ornis.
DP Pochod J.A.Komenského (pořádá SPŠ O-Vítkovice), starty z různých míst podle tras
TP Pochod medláneckých ježibab (Brno-Medlánky), 15, 25, 35, 45 km, IVV
10.4. v 15.00 - 15.30 hod. v klubovně půjčování inventáře, úhrady záloh na vícedenní akce, informace
Út v 15.30 hod. v klubovně schůze výboru
11.4. Náměšť na Hané - Hradecký dvorek - Ludéřov - Střížov - Náměšť na Hané, 12 km. Odjezd vlaSt kem 8.05 hod., návrat 15.44 hod. Jízdné zpáteční Náměšť na H. 59 Kč, vede pí C.Punčochářová.
14.4. Buchlovice - Na Pile - Kazatelna - Střílky, 18 km. Odjezd rychlíkem v 7.45 hod. do Starého
So Města u Uh.Hr., návrat v 18.32 hod. Jízdné vlaky 116/88/58 Kč + busy 57 (62) Kč, vede pí
Hana Dittelová.
TP Vandr skrz Maló Hanó (Moravská Třebová), 6-42 km, 200
DP Lesnickým Slavínem (Brno-Řečkovice), 8, 14, 23, 35, 42, 51 km, IVV
18.4. Bystřička - Píšková - Valašské Meziříčí, 12 km. Odjezd vlakem v 7.18 hod., návrat v 15.31 hod.
St Jízdné zpáteční Bystřička 92 Kč, vede p.Jaroslav Pěček.
Mezinárodní den ochrany památek (vstup do hradu Helfštýn i do dalších památek zdarma)
20.4. Den země v parku Michalov, na Ornis a Bios
21.4. Budišov nad Bud. - Podlesí - Stará Voda - Červená hora - Zlatá lípa - Stará Libavá, 23 km, bus
So do Domašova n.Bystř. na vlak. Odjezd rychlíkem v 6.23 hod., návrat v 19.23 hod. Jízdné vlak
238/183/127 Kč + bus 16 Kč, vede p.ing.Pavel Šlesinger.
Botanická vycházka do Žebračky s botanikem za jarním aspektem lužního lesa - pořádá Ornis
DP Po stopách Eskymo Welzla (Zábřeh), 5-50 km
TP Po stopách nedokončené Baťovy železnice (Vizovice ČD), 5 a 12 km
25.4. Holešov - Žopy - Pod Lysinou - Stiborové boudy - Rusava, 11 km. Odjezd vlakem v 7.36 hod.,
St návrat busem v 15.17 hod. Jízdné vlak 31 Kč + busy 48 Kč, vede pí Hana Dittelová.
28.4. Přerovský vandr (pořádá KČT odbor VHT TJ Spartak Přerov).
So Trasy pěší 15, 20, 30, 50 km, na kole 30, 45, 70, 110 km, běžecká turistika 12 km, 200.
Start 7.00-9.00 hod. restaurace Base Camp Kainarova 58 (za Přerovankou).
Naše skupina na kolách sraz v 8.30 hod. za Přerovankou, trasa dle dohody, vede p.Boh.Adam.
Noční prohlídky hradu Helfštýn s kovářskou tématikou
29.4. Vítání ptačího zpěvu. Ranní procházka za hlasy ptáků, Záhlinice, pořádá Ornis.
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Květen 2018
1.5. Bílý kámen (VVP Libavá). Pěší i cyklotrasy v době 7.00-16.00 hod. ze startovních míst.
2.5. Potštát - Michalov - Lhotka - Olšovec, 11 km. Odjezd vlakem v 7.18 hod. do Hranic, návrat ve
St 14.30 hod. Jízdné vlak zpáteční Hranice 48 Kč + busy 38 Kč, vede pí Eva Krejčí (přistoupí v
Lipníku n.B.).
5.5. Dolní Věstonice - Dívčí hrad - Děvín - Sirotčí hrad - Turold - Mikulov, 14 km. Odjezd vlakem
So v 5.40 hod., návrat v 18.19 hod. Jízdné vlak zpáteční Mikulov 342/257/171 Kč + bus Mikulov - Dolní Věstonice asi 16 Kč, vede pí Hana Dittelová.
Vítání ptačího zpěvu. Ranní procházka za hlasy ptáků v Hostýnských vrších, pořádá Ornis.
TP Moravianská padesátka (Mar.Údolí), 10 - 35 km, 200
TP Jarní putování kolem Ecce homo (Šternberk), 6 - 45 km, IVV, 200
7.5. v 9.00 hod. v klubovně příprava akcí Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem
9.5. Dětřichov nad Bystřicí - Křížový a Kočičí vrch - Moravský Beroun, 14 km. Odjezd rychlíkem
St v 6.34 hod., návrat v 15.16 hod. Jízdné 96 Kč, vede pí Cyrila Punčochářová.
12.5. ZA PŘEROVSKÝM ZUBREM, 32.ročník. Turistický pochod na trasách 30, 22, 12 a 5 km dle
So plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2018.
NA KOLE PŘEROVSKEM, 40.ročník. Cykloturistická jízda na trasách 70, 50, 30 a 5 km, dle
plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2018.
Start pěších i cyklotras sokolovna Přerov (naše klubovna) 7.00-10.00 hod., cíl do 18.00 hod.
tamtéž. Zajišťuje výbor našeho odboru ve spolupráci s ostatními členy.
Členové našeho odboru, kteří akci nezajišťují:
- sraz a odchod na pěší trasu (délka dle dohody) v 8.30 hod. před klubovnou, vede p.Vlad.Tomek
- sraz a odjezd na cyklotrasu (délka dle dohody) v 8.30 hod., vede p.Bohumír Adam.
14.5. Houbařské pondělí - vyprávění o právě rostoucích houbách a další zajímavosti, pořádá Ornis
15.5. v 15.00 hod. v klubovně schůze vedoucích turistiky. Je nutné, aby vedoucí předali své návrhy na
Út vycházky ve III.čtvrtletí v týdnu před jejím konáním pí Věře Mužíkové nebo hodili do schránky.
16.5. Horní Věstonice - Nový hrad - Dívčí hrad - Pavlov - Dolní Věstonice, 12 km. Odjezd rychlíkem
St v 7.25 hod. do Šakvic, pak bus do Horních Věstonic, návrat v 18.32 hod. Jízdné vlak zpáteční
Šakvice 172 Kč + busy 32 Kč, vede p.Jaroslav Pěček.
18.5. Mezinárodní den muzeí (vstup do hradu Helfštýn i dalších památek zdarma).
19.5. 36.000 VALAŠSKÝCH KROKŮ, 46.ročník, turistický pochod na trasách 25 a 15 km.
So Spolupořádá náš odbor KČT, podrobnosti (propozice) v příloze. Nutné přihlášky předem!
TP Pivovarská čtvrtka (Hanušovice), 10-21 km, starty z různých míst, cíl všech Hanušovice
19. a 20.5. Putování za třebovským kohoutem, pěší 8-50 km, cyklo 35-100 km, IVV, 200
20.-25.5. POSÁZAVÍ, pěší akce podle plánu vícedenních akcí našeho odboru KČT na rok 2018
26.5. TP Pochod Veselíčskými lesy, 5 a 15 km
So DP Putování za loštickým tvarůžkem, 8-50 km, IVV
29.5. v 15.00 - 15.30 hod. v klubovně půjčování inventáře, úhrady záloh na vícedenní akci, informace
Út v 15.30 hod. v klubovně schůze výboru
30.5. Ostružná - Ostružník - Adamovské údolí - Staré Město pod Sněžníkem, 12 km. Odjezd rychlíSt kem v 6.16 hod., návrat v 15.23 hod. Jízdné 165 Kč, vede pí Hana Dittelová.
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Červen 2018
2.6. Prostřední Lipka - Na vyhlídce - Pod Klepáčem - Dolní Morava Stezka v oblacích - Dolní MoSo rava, 15 km, nebo s lanovkou 11 km. Odjezd rychlíkem v 6.34 hod., návrat v 17.23 (19.23) hod.
Jízdné vlak zpáteční Prostřední Lipka 315/236/155 Kč (vždy pro 2 osoby bez rozdílu výhodná
skupinová víkendová jízdenka pro Olomoucký kraj za 269 Kč) + bus 16 Kč, vede p.Jar. Pěček.
Ornitologická exkurze Záhlinice. Procházka za ptáky rybníků a rákosin a jejich pozorování, návštěva kroužkovací stanice, pořádá Ornis
TP Toulky Litovelským pomoravím (Litovel), 8-25 km, 200
6.6. Podhoří - Peklo - Slavkov - Ranošov - Vrchní Pila - Staměřice, 14 km. Odjezd vlakem v 8.26
St hod. do Hranic, bus do Podhoří, návrat busem v 16.45 hod. Jízdné vlak 25 Kč + busy 38 Kč,
vede pí Eva Krejčí (přistoupí v Lipníku n.B.).
9.6. Lipová lázně - Na Pomezí - Medvědí vyhlídka - Lázeňské prameny - Jeseník lázně - Jeseník ČD
So 14 km. Odjezd rychlíkem v 6.34 hod., návrat v 19.23 hod. Jízdné zpáteční Jeseník 367/275/184
Kč (vždy pro 2 osoby bez rozdílu výhodná skupinová víkendová jízdenka pro Olomoucký kraj
za 269 Kč), vede pí Věra Mužíková.
DP Memoriál Jaroslava Švarce (Velký Újezd), 6 - 100 km, IVV
9.-10.6. Víkend otevřených zahrad. Prohlídky zahrady s průvodcem v rámci celostátní akce, poř.Ornis
13.6. Česká Třebová - Svinná - Kozlov - Kozlovský kopec - Česká Třebová, 12 km.Odjezd rychlíkem
St v 8.16 hod., návrat v 15.44 hod. Jízdné zpáteční Česká Třebová 150 Kč, vede p.Jaroslav Pěček.
16.6. Brno-Bystrc (- Helenčina studánka) - Ríšova studánka - hrad Veveří - podél přehrady - Osada So - Bystrc, 18 (22) km.Odjezd rychlíkem v 6.36 hod., návrat v 18.21 (20.21) hod. Od hradu Veveří
lze jet zpět k hrázi lodí nebo autobusem MHD. Jízdné vlak zpáteční Brno hl.n. 249/187/125 Kč +
+ bus MHD 50 Kč, vede p.Vladimír Tomek.
TP Po stopách historie Šternberka, 3-24 km, IVV, 200
20.6. Vyškov - Chocholík - Pístovický mlýn - Luleč, 13 km. Odjezd rychlíkem v 7.38 hod., návrat
St v 15.21 hod. Jízdné vlak zpáteční Vyškov 66 Kč + bus 16 Kč, vede pí Cyrila Punčochářová.
23.6. KONICKÉ ŠTRAPÁCE, 41.ročník, 10 akcí IVV v ČR, 200. Dálkový a turistický pochod na
So trasách 50, 35, 20, 10 a 6 km dle plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2018.
NA KOLE OKOLO KONICE, 20.ročník. Cykloturistická jízda na trasách 120, 90, 60, 40 a
20 km dle plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2018.
Start pěších i cyklotras 6.30 - 9.30 hod. restaurace Na bytovkách Konice, cíl 10.00 - 18.00 hod.
tamtéž. Zajišťuje výbor našeho odboru KČT ve spolupráci s ostatními členy.
Cyklovýlet za ptáky, pořádá Ornis.
26.6. v 15.00 - 15.30 hod. v klubovně půjčování a vracení inventáře, členské záležitosti, informace
Út v 15.30 hod. schůze výboru
27.6. Branná - Pasák skály - Banjaluka - Nad Splavem - Branná, 13 km. Odjezd vlakem v 6.05 hod.,
St návrat v 17.23 hod. Jízdné zpáteční Branná 154 Kč, vede pí Hana Dittelová.
30.6. Velké Karlovice zast. - Soláň - Tanečnice - Nový Hrozenkov, 19 km.Odjezd vlakem v 6.05 hod.,
So návrat v 17.19 nebo v 18.32 hod. Jízdné zpáteční Velké Karlovice zast. 279/209/140 Kč (vždy
pro 2 osoby bez rozdílu výhodná skupinová víkendová jízdenka pro Zlínský kraj za 229 Kč),
vede pí Cyrila Punčochářová a Jan Opletal.
Setkání na vrcholu - rozhledna Cvilín (u Krnova)
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JUBILEJNÍ OSLAVY V ROCE 2018 - projekt "100 let republiky, 130 let v pohybu"
Od vzniku Československé republiky uplyne 28.října 2018 přesně 100 let. Klub českých tu-ristů
má v roce 2018 rovněž důvod k oslavám - 11.června si připomene 130.výročí svého založení. Pro-jekt
"100 let republiky, 130 let v pohybu" nabízí ideální příležitost obě význačná výročí stylově oslavit. V
nabídce je 100 pochodů, 100 výletů, 100 kulturních zážitků, které nabízí od března 2017 do 28.října 2018
speciální seriál pro každého. Turisté si mohou na každé akci zakoupit sběratelskou brožuru, do které
obdrží z každého pochodu speciální razítko a samolepku z daného místa. Na každé z těchto akcí bude
tombola "Stoleté losování" s pěknými cenami od partnerů pochodu. Zároveň si KČT připomíná 130 let od
svého vzniku.
Vyvrcholení oslav 130 let KČT bude v Praze ve dnech 8.-11.června 2018.
Vyvrcholení projektu "100 let republiky, 130 let v pohybu" pak v Praze 26.-28.října 2018 s
turistickým a kulturním programem. Z hlavních akcí našeho odboru KČT jsou do výše uvedeného projektu
zařazeny pochody "Přerovská padesátka - memoriál Jiřího Caletky" a "Konické štrapáce".
Podrobnosti k celému projektu jsou k dispozici na http://100letvznikurepubliky.cz a v Kalen-dáři
turistických akcí 2018 Česká republika na str.21. Je možnost plnit podmínky odznaku k těmto vý-ročím.
Zázmaník je ke stažení z webových stránek zdarma, plní se v době 17.11.2017-18.11.2018. Pod-mínkou k
jeho získání je účast na 3 hlavních akcích a dalších 10 akcích vázajících se k těmto výročím.

INFORMACE:
- výše uvedený plán činnosti, jeho příp. změny a proposice našich hromadných turistických akcí jsou
uvedeny v našich vývěsních skříňkách v pasáži, v průjezdu sokolovny a na www.st.dostal.unas.cz;
- sraz na nádraží ČD nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku z důvodu dohody účastníků o příp. využití některé ze slev jízdného. V případě, že u některé akce je uvedeno výhodnější jízdné na víkendovou skupinovou jízdenku, je vhodné, aby se pro lepší organizaci dvojice domluvila předem;
U vycházek konaných ve středu je jízdné uváděno pouze pro cestující s kartou IN 50.
Veškeré uváděné jízdné je jen orientační, rovněž tak jen orientačně jsou uvedeny návraty z akcí;
- u akcí, u kterých je uváděn jako pořadatel Ornis Přerov, je třeba si zjistit informace přímo u něho;
- neděle 4.3., 10.6. a 2.9.2018 jsou oficielními dny pro změnu jízdních řádů autobusů (ty se i tak mění
kdykoli v době jejich platnosti)! Proto si při jejich použití vždy ověřte, zda u nich nedošlo ke změně.
Mimo to průběžně dochází i k drobným změnám jízdních řádů v železniční dopravě! Datem pro úřední změnu jízdního řádu u Českých drah je neděle 10.června 2018;
- žádáme členy našeho odboru KČT, aby se v tomto roce v hojném počtu účastnili i našich hromadných
akcí, které pořádáme pro širokou veřejnost a to na kterékoli zvolené trase (i vlastní)! Pro naše členy
vždy v rámci pochodů pořádáme vlastní vycházku, kterou vede p.Vladimír Tomek. Počty účastníků
mají vliv na hodnocení našeho odboru KČT i na dotace pro náš odbor! V tomto čtvrtletí jsou to akce
Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem;
- členové mohou své připomínky k naší činnosti, náměty pro její zlepšení či návrhy oblastí, kam uskutečnit vycházky i vícedenní akce podávat každému vedoucímu našich vycházek nebo kterémukoli členu výboru nebo písemný návrh vhodit do označené schránky na dveřích č.36 v průjezdu sokolovny;
- znova žádáme členy našeho odboru KČT, aby nám vždy ihned nahlásili změny adresy bydliště, čísla
telefonu nebo OP! Čísla nových OP potřebujeme hlavně od těch, kteří se přihlásili na vícedenní akce!
Přerov únor 2018
Výbor a cvičitelský sbor
OKČT TJ Spartak Přerov

5

