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 TURISTICKÝCH AKCÍ 2020
       
   KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR  TJ  SPARTAK  PŘEROV 

III. čtvrtletí



Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov

PLÁN  ČINNOSTI  NAŠEHO  ODBORU  NA  III. ČTVRTLETÍ  2020

Červenec 2020

  1.7. Dzbel - Šubířov - Sládkova skála - Konice, 12 km. Odjezd vlakem v 6.57 hod. (přes Nezamysli-
  St   ce), návrat v 15.45 hod. Jízdné tarif ČD IN 50 113 Kč, lze použít tarif IDSOK (pro 65+), vede 
         pí Cyrila Punčochářová.

  4.7. Hlinsko pod Hostýnem - Chomýž - zříc.hradu Křídlo - Pod Lysinou - Přílepy - Holešov, 16 km.
  So   Odjezd rychlíkem v 7.46 hod., návrat v 16.33 hod. Jízdné do a z Hulína tarif ČD nebo IDSOK,
         ostatní tarif Zlínského kraje, vede p. Miroslav Ligurský.

  8.7. Osvětimany - Dlouhá řeka - Smraďavka - Buchlovice, 12 km. Odjezd vlakem do Starého Města 
  St    u Uh.Hrad. v 6.43 hod., pak bus, návrat ve 14 21 hod. Jízdné vlaky tarif ČD IN 50 78 Kč + busy
          47 Kč, vede pí Hana Dittelová.

11.7. Vizovice - Lutonina - Jasenná - Oškerovy paseky - Vizovice. 15 km. Odjezd rychlíkem v 7.24 
  So   hod., návrat v 16.33 hod.  Jízdné do a z Otrokovic tarif ČD, pak tarif Zlínského kraje, vede pí
         Cyrila Punčochářová.   

15.7. Brodek - Kokory - Lhotka - Čekyně škola, 11 km. Odjezd vlakem v 8.05 hod., návrat busem 
  St    MHD ve 13.41 hod. Jízdné vlak tarif ČD IN 50 12 Kč, tarif IDSOK plný 16 Kč (pro 65+ 4 Kč) 
         + bus zpět 10 Kč, vede p. Jaroslav Pěček.

18.7. Velké Losiny - Prameny - Lužná - Nový hrad - Hanušovice, 16 km. Odjezd vlakem v 8.05 hod.,
  So   návrat v 17.22 hod. Jízdné tarif ČD 292/219/147 Kč (vždy pro 2 osoby takto platící je výhodná
         víkendová skupinová jízdenka pro Olomoucký kraj za 269 Kč), pro osoby ve věku 65+ pak vý-
         hodná jízdenka IDSOK, vede p. Miroslav Ligurský.

22.7. Grygov - Království - Bolelouc - Charváty - Kožušany, 12 km. Odjezd vlakem v 9.05 hod., ná-
  St    vrat ve 14.54 hod. Jízdné tarif ČD IN 50  44 Kč, lze použít tarif IDSOK (pro 65+), vede p. Kvě-
         toslav Bartošík.

25.7. Červenohorské sedlo - Vřesová studánka - Kamenné okno - Trojmezí - Keprník - Šerák rozc. 
  So   (- chata na Šeráku a zpět) - Ramzová, 15 km. Odjezd vlakem v 6.05 hod. do Koutů nad Desnou,
         pak bus, návrat v 19.22 hod. Jízdné tarif ČD 335/252/168 Kč (vždy pro 2 osoby takto platící je
         výhodná víkendová skupinová jízdenka pro Olomoucký kraj za 269 Kč), pro osoby ve věku 65+
         výhodná jízdenka dle tarifu IDSOK + bus 22 Kč, vede p. Miroslav Ligurský. 

         Hradní letní kino. Promítání filmu pod širým nebem na II.hradním nádvoří hradu Helfštýn 
         od 21.00 hod.

29.7. Tesák - U Tří kamenů - Skalný - Sv. Hostýn - Říka, 13 km. Odjezd autobusem ze stan.č.23
  St    v 8.00 hod., návrat autobusem v 15.17 hod. Jízdné 89 Kč, vede pí Irena Žaludová.
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Srpen 2020

  1.8. Hutisko-Solanec - Díly - Hážovické Díly - Rožnov pod Radhoštěm, 15 km. Odjezd vlakem v 
  So   6.29 hod. do Rožnova p.R., pak bus, návrat v 15.27 hod. (přes Hranice) nebo v 16.33 hod. (přes
         Hulín). Jízdné vlaky dle tarifů ČD a Zlínského kraje, vede pí Hana Dittelová.

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

  8.8. Hoštejn - památník - Pod Vrcholnou - Lupěné - podél Moravské Sázavy - Zábřeh, 17 km. Od-
  So   jezd vlakem v 8.05 hod., návrat v 17.22 hod. Jízdné tarif ČD 229/172/115 Kč nebo tarif IDSOK,
         vede p. Miroslav Ligurský.

12.8. Brodek - citovský mlýn - Nenakonice - Věrovany - Hradecké rybníky - Tovačov, 12 km. Odjezd
  St    vlakem v 8.05 hod., návrat autobusem ve 13.39 hod. Jízdné vlak tarif ČD IN 50 12 Kč nebo ta-
         rif IDSOK plný 16 Kč + bus 22 Kč, vede p.Jaroslav Pěček.

15.8. Cholina - Sv.voda - Loučka - Cakov - Svatá voda - Bořík - Senice na Hané, 15 km. Odjezd vla- 
  So   kem v 7.06 hod., návrat v 15.45 hod. Jízdné tarif ČD 157/118/79 Kč nebo tarif IDSOK, vede pí
         Cyrila Punčochářová. 

18.8. v 15.00 hod. v klubovně schůze vedoucích turistiky. Je nutné, aby vedoucí předali své návrhy na
  Út   akce ve IV.čtvrtletí předem do 8.8.2020 p.Vlad.Wnukovi nebo pí Věře Mužíkové nebo je do to-
          hoto data vhodili do označené schránky na dveřích č.36 v průjezdu sokolovny. Děkujeme!

19.8. Chropyně - Miňůvský most - Kroměříž, 12 km. Odjezd vlakem v 8.57 hod., návrat ve 14.33 hod
  St    Jízdné tarif ČD IN 50  36 Kč, vede p. Květoslav Bartošík.                                 

19.-23.8.  17. letní sraz českých turistů Duchcov + Pochod Giacoma Casanovy

22.8. Horní Bečva - Kotlová - Soláň - Velké Karlovice, 14 km. Odjezd vlakem v 6.29 hod. do Rožno-
  So   va p.R., pak bus, návrat v 17.27 hod. Jízdné vlaky dle tarifů ČD a Zlínského kraje + bus 24 Kč,
         vede p.Květoslav Bartošík.

23.-28.8. Kovářské fórum na hradě Helfštýně, XXXII.ročník. Informace na www.helfstyn.cz

25.8. ve 14.30 hod. v klubovně půjčování inventáře, členské záležitosti
  Út   v   15.00 hod. v klubovně schůze výboru

26.8. Vizovice - Lhotsko - Pod Suchým vrchem - Vysoké Pole, 12 km. Odjezd rychlíkem v 7.24 hod.,
  St    návrat v 16.33 hod. Jízdné vlaky dle tarifů ČD a Zlínského kraje + bus plné 43 Kč, vede pí Irena
          Žaludová.    

29.8. Horní Lipová - Lesní bar - Mrtvé údolí - Horní bar - Nad horním barem - Smrk - útulna Mates -
  So   - Tři studánky - Lví hora - Oblý vrch - Horní Lipová, 14 km. Odjezd vlakem v 7.06 hod., návrat
         v 19.22 hod. Jízdné tarif ČD 378/284/190 Kč (vždy pro 2 osoby takto platící je výhodná víken-
         dová skupinová jízdenka pro Olomoucký kraj za 269 Kč), pro osoby ve věku 65+ výhodné jíz-
         denky dle tarifu IDSOK, vede pí Věra Mužíková.

         TP Za bohutínskou žábou (Bohutín), 8, 15, 25, 35 km
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Září 2020

  2.9. Břest - mlýnský náhon - Chropyně, 10 km. Odjezd vlakem v 7.37 hod., návrat ve 13.01 hod. 
  St    Jízdné tarif ČD IN 50  28 Kč, vede p. Jaroslav Pěček.

  5.9. Branná - Pasák skály - Banjaluka - pěchotní srub U trati - hřbitov - Branná, 13 km. Odjezd vla-
  So   kem v 7.06 hod., návrat v 17.22 hod. Jízdné tarif ČD 338/254/170 Kč (vždy pro 2 osoby takto
         platící je výhodná skupinová víkendová jízdenka pro Olomoucký kraj za 269 Kč), pro osoby ve
         věku 65+ je výhodný tarif IDSOK, vede pí Věra Mužíková.

         DP+CJ Šlapkovandr (za Smržický vandr z 23.5. + Smržická šlapka) 
         TP Za vílou Pilavkou (Konice), 14 - 35 km 

5.-6.9. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na chatě na Čiháku v Orl.horách (pův. 6.-7.6.) 
            Author Šela Marathon na hradě Helfštýn (přesunuto z 2.-3.5.)

  9.9. Valašské Meziříčí - Jehličná - Trojačka - Huštýn - Mořkov hlavní trať, 14 km. Odjezd vlakem
  St    v 7.19 hod., návrat v 15.27 hod. Jízdné dle tarifů ČD a Zlínského kraje, vede p. Mir. Ligurský.

12.9. TP Za historií přerovských vinohradů (pořádá KPTS Přerov), 15 a 25 km
  So   Komentované noční prohlídky hradu Helfštýn s programem, nutná rezervace do 4.9.2020.

13.9. Dny evropského kulturního dědictví (vstup zdarma např. na hrad Helfštýn a další památky)
  Ne  Bezručův výplaz na Lysou horu

15.9. ve 14.30 hod. v klubovně půjčování inventáře, členské záležitosti 
  Út   v  15.00 hod. schůze výboru

16.9. -----

19.9. DP Janáčkovy chodníčky (Příbor), 6, 15, 25, 50 km
  So   TP Okolo Pekárny (Brno-Líšeň), 6, 8, 16, 20, 35 km, IVV, 200

19.-20.9. Festival vojenské historie Helfštýn 2020 (přesunuto z 23.-24.5.)

23.9. Kojetín - sifon - Lobodice - Annín - Tovačov, 12 km. Odjezd vlakem v 8.57 hod., návrat ve
  St   14.06 hod. Jízdné vlak tarif ČD IN 50  18 Kč, tarif IDSOK se slevou 75% 7 Kč + bus 22 Kč,
        vede p. Jaroslav Pěček.

26.9. Lidečko - Čertovy skály - Vařákovy paseky - Bařinka - Ploština - Pod Svéradovem - Pozděchov
  So  16 km. Odjezd vlakem v 6.29 hod., návrat v 17.27 hod. (přes Hranice) nebo v 18.33 hod. (přes
         Otrokovice). Jízdné vlaky podle tarifů dopravců ČD, Arriva a Zlínského kraje + bus 15 nebo
         19 Kč, vede pí Cyrila Punčochářová. 

         DP Šternberský vandr, 6 - 50 km, IVV, 200

26.-27.9. Jede Kudrna okolo Brna (Brno-Bystrc), 10, 20, 30 a 42 km, IML, IVV, 200

30.9. 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 IN 50  124 Kč
          nebo tarif IDSOK, vede p. Miroslav Ligurský.
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I N F O R M A C E :

- výše uvedený plán činnosti, jeho příp.změny a proposice našich hromadných turistických akcí jsou
  uvedeny v našich vývěsních skříňkách v pasáži a v průjezdu sokolovny a na www.st.dostal.unas.cz;

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

- jízdné u akcí vlakem je uváděno vlakem ČD naším obvyklým způsobem a to jen tehdy, pokud je dop-
  rava na vycházku nebo z ní uskutečňována jen v Olomouckém kraji, t.j. platí tarif ČD a také tarif
  IDSOK, který je ovšem většinou levnější než tarif ČD, na což je třeba se před zakoupení jízdenky
  informovat. Jinak uvádíme jen odkazy na dopravce, jejichž služeb při naší činnosti využíváme a je-
  jichž tarify nejsou známé a také bývají pohyblivé; 

  Jízdné se slevou 75% neuvádíme, činí polovinu jízdného uvedeného pro cestující se slevou 50%.
  U vycházek konaných ve středu je jízdné ČD uváděno pouze pro cestující s kartou IN 50;

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

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

  Upozorňujeme členy starší 65 let, že pro přiznání slevy 75% ve vlacích a autobusech se na požádání
  musí prokázat platným občanským průkazem, jinak platí plné jízdné! 

- členové mohou své připomínky k činnosti našeho odboru, náměty pro její zlepšení či návrhy oblastí,
  kam uskutečnit naše jednodenní vycházky i vícedenní akce příp. i jejich konkrétní trasy podávat kaž-
  dému vedoucímu našich vycházek nebo kterémukoli členu výboru nebo písemný návrh vhodit do 
  označené schránky na dveřích č.36 v průjezdu sokolovny;

- akce „ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM“ se letos koná ve dnech 13.-15.11.2020 v Brně-Bystrci (pořá-
  dá KČT Mapa Brno). Noclehy od pátku do neděle v tělocvičnách ve vlastním spacím pytli (nutno ob-
  jednat předem), na lůžku si zajišťuje každý sám. V pátek odpoledne prezence, trasa 12 km, v sobotu
  trasy 10, 20, 30 a 42 km, večer tradiční puchýřovská zábava, v neděli 5 autobusových zájezdů nebo
  individuální program. Přihlášky na akci a platby za služby předem nejpozději do 15.října 2020. Lze se
  přihlásit i na startu, pořadatel však již nezaručuje upomínky akce. Štáb akce a prezence ve Společen-
  ském centru v Bystrci Odbojářská 2;

- žádáme naše členy, aby nám vždy hlásili osobní změny (bydliště, čísla OP, telefonu); 

- upozorňujeme, že v neděli dne 14.6.2020 dochází k plánované změně jízdních řádů hromadných do-
  pravních prostředků (vlaky, autobusy), které nejsou zapracovány do tohoto plánu akcí! Autobusy
  navíc mají plánovanou změnu ještě 30.8., mimo to dochází v průběhu roku k vynuceným změnám u
  všech dopravců!

Přerov květen 2020
                                                                                                     Výbor a cvičitelský sbor 

                                                                                                        OKČT TJ Spartak Přerov
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