
KALENDÁŘ
                                      

 TURISTICKÝCH AKCÍ 2020
       
   KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR  TJ  SPARTAK  PŘEROV 

II. čtvrtletí



Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov 

PLÁN  ČINNOSTI  NAŠEHO  ODBORU  KČT  NA  II.ČTVRTLETÍ  2020

Duben 2020

  1.4. Teplice nad Bečvou - Hranická propast - U Kostelíčka - Galerie M+M (velikonoční výstava) -  
  St    - Hranice město ČD, do 10 km. Odjezd NAD (náhradní autobusová doprava) v 8.20 hod., návrat
          ve 14.34 hod. Jízdné tarif ČD (50%) 62 Kč nebo krajský tarif IDSOK plný 56 Kč, se slevou
          75% 14 Kč, vede pí Věra Mužíková.      

  4.4. Brodek - Stráž (rozhledna) - Kokory - Lhotka (11 km) - Přerov, 18 km. Odjezd vlakem v 8.05
  So   hod. Jízdné tarif ČD 24/18/12 Kč nebo krajský tarif IDSOK plný 16 Kč, vede p.Vítězslav
         Vaculík.

  8.4. Osvětimany - Dlouhá řeka - Smraďavka - Buchlovice, 12 km. Odjezd vlakem do Starého Města
  St    u Uherského Hradiště v 6.43 hod., návrat ve 14.21 hod. Jízdné vlaky ČD 78 Kč + busy 47 Kč, 
         vede pí Hana Dittelová.    

10.-13.4. Velikonoce na hradě Helfštýn - zábavně-naučný program k velikonočním svátkům. Více 
  Pá-Po    na: www.helfstyn.cz

11.4. DP Lesnickým Slavínem (Brno-Řečkovice), 8, 14, 23, 35, 42, 51 km, IVV         
  So   DP Bezručova Moravice (Hradec nad Moravicí), 7, 13, 15, 25, 35, 50 km

15.4. Bludov - Brusná (rozhledna) - Chocholík - Červený kříž (- rozhledna Háj a zpět) - Šumperk, 
  St   12 (14) km. Odjezd vlakem v 8.05 hod., návrat v 15.45 hod. Jízdné tarif ČD 124 Kč, lze i tarif
         IDSOK, vede p.Miroslav Ligurský.

18.4. Přerovský vandr (pořádá KČT odbor VHT TJ Spartak Přerov).
  So           Trasy pěší 7, 15, 20, 30, 50 km, na kole 30, 45, 70, 110 km, 200.
                 Start 7.00-9.00 hod. restaurace Base Camp Kainarova 58 (za Přerovankou), cíl do 18 hod.
                 Běh Přerovským luhem, 12 km

         Mezinárodní den ochrany památek (vstup zdarma do hradu Helfštýn a dalších památek) 
         DP Po stopách Eskymo Welzla (Zábřeh), 5-50 km
         TP Po stopách nedokončené Baťovy železnice (Vizovice ČD 7.00-9.30 hod.), 13 a 18 km, IVV

21.4. v 15.00 - 15.30 hod. v klubovně půjčování inventáře, členské záležitosti
  Út   v 15.30 hod. v klubovně schůze výboru

22.4. Tesák - Tři kameny - Skalný - Sv.Hostýn - Říka, 13 km. Odjezd autobusem  ze stan.č.23 v 8.00
  St    hod., návrat autobusem v 15.17 hod. Jízdné 89 Kč, vede pí Irena Žaludová. 

25.4. Velké Losiny - Prameny - Lužná - Nový hrad - Hanušovice, 16 km. Odjezd vlakem v 8.05 hod.,  
  So   návrat v 17.22 hod. Jízdné ČD 292/219/147 Kč (pro tyto kategorie vždy pro 2 osoby je výhodná
         víkendová skupinovka pro Oc kraj za 269 Kč), lze i tarif IDSOK, vede p.Miroslav Ligurský.

         DP Pochod osvobození Vyškova (start restaurace ČD Vyškov), 11, 16, 25, 38, 52 km, 200
         DP Po sopkách Bruntálska, 7, 17, 25, 50 km, 200 

29.4. Grygov - Království - Bolelouc - Charváty - Kožušany, 12 km. Odjezd vlakem v 9.05 hod., ná-
  St    vrat ve 14.54 hod. Jízdné ČD 44 Kč, vede p.Květoslav Bartošík.

NAD - náhradní autobusová doprava v úseku Přerov - Lipník n.B. v době 1.3. - 15.7.2020 z důvodu vý-
luky. Stanoviště NAD je před nádražím naproti prodejny Lidovka.
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Květen 2020

  1.5. Bílý kámen, 27.ročník tradiční a populární pěší akce, cykloakce a autobusy pro seniory ve vo-
  Pá   jenském prostoru Libavá v době 7.00 - 16.00 hod. ze startovních míst po určených trasách podle
  Sv   stanovených podmínek. Bližší informace na www.bilykamen-libava.cz.

  2.5. Hoštejn - Pod Vrcholnou - Lupěné - podél Mor.Sázavy - Zábřeh, 17 km. Odjezd vlakem v 8.05
  So   hod., návrat v 17.22 hod. Jízdné ČD 229/172/115 Kč, lze i IDSOK, vede p.Miroslav Ligurský.

  6.5. Chropyně - Miňůvský most - Kroměříž, 12 km. Odjezd vlakem v 8.57 hod., návrat ve 14.33 hod
  St    Jízdné ČD 36 Kč, vede p. Květoslav Bartošík. 

  9.5. Ruprechtov - Rychtářov - údolí Velké Hané - Hamiltony - Vyškov, 17 km. Odjezd rychlíkem RJ
  So   v 6.37 hod., návrat rychlíkem RJ v 16.21 hod. nebo ČD v 17.01 hod., vede pí Hana Dittelová.

          TP Moravianská padesátka (Mar.Údolí), 10 - 35 km, 200 

12.5. v 15.00 hod. v klubovně schůze vedoucích turistiky. Je nutné, aby vedoucí předali své návrhy na
  Út   akce ve III.čtvrtletí předem do 2.5.2020 p.Vlad.Wnukovi nebo pí Věře Mužíkové nebo je do 
         uvedeného data vhodili do označené schránky na dveřích č.36 v průjezdu sokolovny. Děkujeme!

13.5. Ostružná - Ostružník - Adamovské údolí - Staré Město pod Sněžníkem, 12 km. Odjezd rychlí-
  St    kem v 6.15 hod., návrat v 15.22 hod. Jízdné ČD 173 Kč, lze i IDSOK, vede pí Hana Dittelová.

14.5. v 15.00 hod. v klubovně příprava akcí Za přerovským zubrem a Na kole Přerovskem

16.5. ZA  PŘEROVSKÝM  ZUBREM, 34.ročník. Turistický pochod na trasách 36, 26, 13 a 6 km dle
  So   plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2020.
         NA  KOLE  PŘEROVSKEM, 42.ročník. Cykloturistická jízda na trasách 70, 50, 30 a 8 km, dle
         plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2020.
         Start pěších i cyklotras sokolovna Přerov (naše klubovna) 7.00 - 10.00 hod., cíl do 16.00 hod.
         tamtéž. Zajišťuje výbor našeho odboru ve spolupráci s ostatními členy.
         Členové našeho odboru, kteří akci nezajišťují:
         sraz a odchod na pěší trasu (dle dohody) v 8.30 hod. před klubovnou, vede pí C.Punčochářová
         sraz a odjezd na cyklotrasu (dle dohody) v 9.00 hod. před klubovnou, vede pí Hana Dittelová

18.5. Mezinárodní den muzeí (vstup zdarma do hradu Helfštýn a dalších památek)

20.5. Valašské Meziříčí - Jehličná - Trojačka - Huštýn - Mořkov hl.trať, 14 km. Odjezd NAD v 7.15
  St    hod., návrat v 15.27 hod. Jízdné ČD 96 Kč, vede p.Miroslav Ligurský.

23.5. Dlouhá Loučka - soutok Oslavy a Huntavy - Rešovské vodopády - Horní Město (- Rýmařov),   
  So   14 (18) km. Odjezd busem stan.č.11 v 7.35 hod., návrat v 18.00 hod., vede pí C.Punčochářová.

         TP Pivovarská čtvrtka (Hanušovice), 10 - 21 km, starty z obvyklých míst, cíl všech Hanušovice 

26.5. v 15.00 hod. v klubovně půjčování inventáře, členské záležitosti, informace
  Út   v 15.30 hod. v klubovně schůze výboru

27.5. Vizovice - Lhotsko - Pod Suchým vrchem - Vysoké Pole, 12 km. Odjezd rychlíkem v 7.24 hod., 
  St    návrat v 16.33 hod. Jízdné ČD 78 Kč + bus 43 Kč, vede pí Irena Žaludová.

30.5. Kouty n.D. - údolím Divoké Desné (náročné!) - Keprník - Ramzová, 17 km. Odjezd vlakem v 
  So   7.06 hod., návrat v 19.22 hod. Jízdné ČD 335/252/168 Kč (pro tyto kategorie vždy pro 2 osoby 
         je výhodná víkendová skupinovka pro Oc kraj za 269 Kč), lze i IDSOK, vede p.Mir.Ligurský.

         TP Pochod Veselíčskými lesy, 15 km (start sport.areál 7.30 - 10.30 hod.)
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         DP+CJ Putování za loštickým tvarůžkem, pěší 8-50 km, IVV

Červen 2020

  3.6. Bělotín - Nejdek - Dobešov - Odry, 14 km. Odjezd vlakem v 6.05 hod., návrat ve 14.35 hod..
  St    Jízdné ČD 80 Kč, tam lze i IDSOK, vede pí Hana Dittelová.

  6.6. Lípa nad Dřevnicí - Nad Břehy - Pod Slavickým kopcem - Starý Světlov - Pozlovice - Luhačo-
  So   vice, 18 km. Odjezd rychlíkem v 7.24 hod., návrat v 18.13 hod. Jízdné ČD 206/155/103 Kč,
         vede pí Hana Dittelová.

         DP Bílovecká padesátka, 10, 15, 25, 50 km                                                   
         DP+CJ Krajem Pohádky máje (Brno-Bystrc), pěší 5-60 km, IVV
         TP Toulky Litovelským pomoravím, (Litovel), 8-25 km, 200 

6.-7.6. Setkání dopisovatelů a čtenářů časopisu Turista, Masarykova chata Šerlich

10.6. Uherské Hradiště - Mařatice - Rovnina (rozhledna) - sv.Roch - Staré Město, 12 km.Odjezd rych-
  St    líkem v 7.46 hod., návrat ve 14.13 hod. Jízdné ČD 81 Kč, vede pí Cyrila Punčochářová.

13.6. Králíky - Hora Matky Boží - Svatá Trojice - Severomoravská chata - Podlesí, 14 km. Odjezd  
  So   rychlíkem v 6.15 hod., návrat v 19.22 hod. Jízdenky buď ČD Přerov - Hanušovice a zpět za
         302/226/152 Kč (pro tyto kategorie vždy pro 2 osoby je výhodná víkendová skupinovka pro Oc
         kraj za 269 Kč) + Leo express Hanušovice - Králíky nebo IDSOK Přerov - Králíky a zpět plné
         242 Kč (nad 65 let 60 Kč), vede pí Cyrila Punčochářová.

         DP Memoriál Jaroslava Švarce (Velký Újezd), 6-50 km, IVV, 200
         DP Z Chvalkovic (na Hané) do Chvalkovic (u Bučovic), 16-50 km

17.6. Tesák - Černava - Jehelník - Kelčský Javorník (rozhledna) - Rajnochovice, 12 km. Odjezd auto-
  St    busem stan.č.23 v 8.00 hod., návrat vlakem v 16.13 hod. Jízdné busy 48 Kč + vlak ČD 38 Kč,
          vede pí Irena Žaludová. 

20.6. KONICKÉ  ŠTRAPÁCE,  43.ročník, IVV, 200.  Dálkový a turistický pochod na trasách 50, 35,
  So   20, 10 a 6 km dle plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2020.
         NA  KOLE  OKOLO  KONICE,  22.ročník.  Cykloturistická jízda na trasách 120, 90, 60, 40 a
         20 km dle plánu hlavních akcí našeho odboru KČT na rok 2020.
         Start pěších i cyklotras 6.30 - 9.30 hod. restaurace Litovel Klasik na hřišti v Konici, cíl 10.00 -
         - 19.00 hod. tamtéž. Zajišťuje výbor našeho odboru KČT ve spolupráci s ostatními členy.
         AUTOBUSOVÝ  ZÁJEZD  NA  KONICKO, pořádá náš odbor KČT u příležitosti konání turis-
         tických akcí v Konici. Informace o tomto zájezdu a jeho program přiloženy. 

23.6. v 15.00 hod. v klubovně půjčování a vracení inventáře, členské záležitosti
  Út   v 15.30 hod. schůze výboru

24.6. Lipník nad Bečvou, vycházka nad městem + prohlídka městské památkové rezervace, do 12 km.
  St    Odjezd NAD v 8.20 hod., návrat dle dohody. Jízdné ČD 50% 34 Kč, IDSOK plné 44 Kč (pro
         65+ 10 Kč tam i zpět), vede p.Vladimír Wnuk (bude čekat v Lipníku n.B. na nádraží).

27.6. Postřelmov - Brníčko - Šebená - Dlouhomilov - Šumperk, 17 km. Odjezd vlakem v 8.05 hod., 
  So   návrat v 17.22 hod. Jízdné ČD 244/183/123 Kč, lze i tarif IDSOK, vede p.Jan Opletal.       

         DP+CJ Memoriál Ludmily Zatloukalové-Coufalové (Svésedlice), pěší 5-50 km
         TP Lanšperským panstvím (Ústí n.O.), 12, 20, 40 km
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INFORMACE:

- případné změny plánu a další informace o našich i jiných turistických akcích jsou uvedeny v našich
  vývěsních skříňkách v pasáži a v průjezdu sokolovny. Tento plán (včetně případných vynucených 
  změn) lze najít i na www.st.dostal.unas.cz. Najdete zde i propozice hromadných akcí, které pořádá
  náš odbor KČT pro širokou veřejnost v průběhu roku a řadu dalších zajímavostí;

- sraz na nádraží ČD nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku z důvodu dohody účastníků o příp. vyu- 
  žití některé ze slev jízdného. V případě, že pro některý druh jízdného je u akce uvedena výhodnější
  tzv. skupinová víkendová jízdenka, je vhodné, aby se pro lepší organizaci na nádraží dvojice domluvi-
  la předem (toto se týká těch, kteří nemají slevu 75% z obyč.jízdného);              

- jízdné vlakem uvádíme vlakem ČD a to následovně:
  a) první hodnota je pro cestující nad 26 let, jedoucí za obyčejné jízdné bez jakékoli slevy;
  b) druhá hodnota je pro cestující s kartou IN 25 (sleva 25% z obyčejného jízdného);
  c) třetí hodnota je pro cestující s kartou IN 50 (sleva 50% z obyčejného jízdného).
  Jízdné se slevou 75% neuvádíme, činí polovinu jízdného uvedeného pro cestující se slevou 50%.
  U vycházek konaných ve středu je jízdné uváděno pouze ČD pro cestující s kartou IN 50.
  U akcí konaných v Olomouckém kraji je výhodné využít krajskou jízdenku IDSOK, která je většinou
  daleko výhodnější než tarif ČD, nelze však u něho uplatňovat slevy ČD (karty IN 25 a IN 50), slevu
  75% však uplatňovat lze, nutno však mít sebou platný občanský průkaz!

- jízdné autobusem: ve všech případech je uváděno jen plné jízdné a to jen tehdy, že ho dopravce uvádí;

- vešketré uváděné jízdné je jen orientační, rovněž tak jen orientačně jsou uváděny časy návratů z akcí;

- neděle 1.3., 14.6. a 30.8.2020 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 a větším výlukám v železniční dopra-
  vě! Datem pro úřední změnu jízdního řádu u Českých drah je neděle 14.června 2020;

- 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 v Přerově pořádáme vlastní vycházku, kterou vede pí Cyrila Punčochářová.
  V tomto čtvrtletí je to akce Za přerovským zubrem. Počty účastníků mají vliv na hodnocení našeho
  odboru KČT i na dotace pro náš odbor!

- Směrnice pro dotace členům KČT na dopravu ČD: i v roce 2020 mohou členové KČT kupovat In-kar-
   ty IN 25 a IN 50 pro důchodce i nedůchodce nebo dokupovat tyto aplikace se slevou po předložení
   členského průkazu KČT (ihned při žádosti) následovně:
   IN 25 na 1 rok  plná cena 450 Kč pro člena KČT cena 350 Kč
   IN 50 pro nedůchodce plná cena 2.990 Kč pro člena KČT cena 2.699 Kč
   IN 50 D pro důchodce do 65 let plná cena 550 Kč pro člena KČT cena 390 Kč     

- členové mohou své připomínky k naší činnosti, náměty pro její zlepšení či návrhy oblastí, kam usku-
  tečnit vycházky i vícedenní akce podávat každému vedoucímu našich vycházek nebo kterémukoli čle-
  nu 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 akci!

- na hradě Helfštýn pokračuje letos oprava, jeho návštěvní doba je v dubnu od čtvrtka do neděle, další
  měsíce již od úterý do neděle, po dobu oprav se platí snížené vstupné.
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Přerov, únor 2020                                           Výbor a cvičitelský sbor  
        OKČT TJ Spartak Přerov

Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Přerov, spolek, pořádá

AUTOBUSOVÝ  ZÁJEZD  NA  KONICKO II.                         
Termín: sobota 20.června 2020 (den konání pochodu Konické štrapáce).

Odjezd: v 7.30 hod. od kina Hvězda

Program: Střížov: prohlídka zahradní železnice 8.15 - 9.15 hod.
Ludéřov: prohlídka barokní sýpky 9.30 - 10.45 hod.
Laškov: vystoupí zájemci o trasu 13,5 km. Jdou do Krakovce a v je-
ho blízkosti navštíví kapli sv.Antonína Paduánského a pokračují Ra-
kovským údolím přes dva prameny kyselky do Konice.
Ostatní budou pokračovat autobusem do Konice a mohou si zvolit 
buď trasu 6 nebo 10 km na Konických štrapácích nebo uskutečnit 
jen procházku po městě s možností návštěvy zámku s arkádami z
roku 1706, v němž je m.j. umístěna unikátní sbírka seker zapsaná v
Guinessově knize rekordů, před zámkem je největší sekera v České
republice. V parku kašna z r.1708 s plastikou. V městě farní kostel z
roku 1556 s hodnotným interiérem. U kostela barokní socha sv.Jana
Nepomuckého z r.1717. Barokní fara z 18.stol. Hřbitovní kostel ze
16.stol. Oba kostely v průběhu let přestavovány.

Návrat do Přerova: dle dohody

Cena zájezdu: vzhledem ke zvýšeným nákladům na dopravu je následující:
pro členy OKČT TJ Spartak Přerov 200 Kč, ostatní 250 Kč.
V ceně je doprava autobusem, startovné na pochod a jídlo na startu
akce v Konici (pro všechny). V případě neúčasti se finanční náhrada
nevrací, je nutno zajistit náhradníka.  

Přihlášky:         buď u vedoucích našich vycházek nebo členů výboru nebo v klubov-
ně v termínech výborových schůzí půl hodiny před jejich konáním
nejpozději do 30.dubna 2020 včetně finanční úhrady.

                                         Na vaši účast se těší pořadatelé
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