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Říjen 2021

  2.10. Šumperk - Nové Domky - Městské skály - Lužná - Nový hrad - Raškov, 15 km. Odjezd vlakem
  So     v 7.04 hod., návrat v 17.20 hod. Plné jízdné tarif ČD 291 Kč, tarif IDSOK 258 Kč, vede p. Mi-
           roslav Ligurský.

           Pochod slováckými vinohrady (poř.KČT Hodonín), 23, 20, 16, 15, 14, 6 km. Starty 23 a 14 km
                hotel Grand Hodonín 7-11.30 hod., 15 a 6 km KD Dolní Bojanovice 7.30-12.00 hod., 
                okružní 20 a 16 km vinné sklepy Nechory 8-12 hod., zde i cíl všech tras 11-18 hod.

  6.10. Radotín - chata Hubert - Týn n.B. (opékání vlastních špekáčků) - Lipník n.B., 14 km. Odjezd
  St      autobusem ze stan.č.22 v 9.20 hod., plné jízdné 22 Kč. Návrat dle dohody buď busem z Týna
           nebo z Lipníka n.B. nebo vlakem z Lipníka n.B., vede pí Věra Mužíková.             

  9.10. Horní Lipová - Lesní bar - Mrtvé údolí - Horní bar - Luční vrch - Dlouhá dolina - Horní Lipo-
  So     vá, 10 km. Odjezd vlakem v 7.04 hod.,návrat v 17.20 (18.54) hod. Jízdné tarif ČD 390 Kč, lze
           využít tarif IDSOK příp. skupinovou víkendovou jízdenku, vede pí Věra Mužíková.

           Burčákový pochod Milotice 8.00-20.00 hod., pořádá ČSZ Milotice. Putování osadou vinných
                sklepů Šidleny u Milotic, lze i pokračovat v pochodu směr Dubňany a dále do Mutěnic.
           Putování slováckým vinohradem (pořádá obec Mutěnice), tato letošní akce je již zrušena!
           ČD mají vypravit v úseku Hodonín-Mutěnice a zpět mimořádné vlaky, jsou uvedeny v JŘ.

13.10. Hradec nad Moravicí - Bezručova vyhlídka - Doubravy - Nad Kajlovcem - Kalvárie - Hradec
  St      nad Moravicí, 12 km. Odjezd vlakem v 6.05 hod., návrat v 17.25 hod. Jízdné tarif ČD 360 Kč,
           vede pí Cyrila Punčochářová.

16.10. Hostašovice - prameny Zrzávky - Hodslavice - Svinec - Nový Jičín, 15 km. Odjezd spěšným
  So     vlakem v 7.39 hod., návrat v 17.25 hod. Jízdné tarif ČD 201 Kč, vede pí Cyrila Punčochářová.

           Divácké putování Maryša (Hustopeče u Brna), 5, 10, 15, 20, 25, 40 km, IVV, 200    

20.10. Drahotuše - Rybáře - Krásnice - Helfštýn - Týn nebo Lipník n.B., 14 nebo 16 km. Odjezd vla-
  St      kem v 8.28 hod., jízdné tarif ČD 47 Kč nebo tarif IDSOK. Návrat dle dohody buď autobusem
            z Týna nebo z Lipníka n.B. nebo vlakem z Lipníka n.B., vede pí Věra Mužíková.  

21.10. ve 14.30 hod. v klubovně hospodářský den, půjčování a vracení inventáře, členské záležitosti
  Čt      v  15.00 hod. v klubovně schůze výboru

23.10. Osvětimany - sv.Kliment - Moravanské louky - Koryčanská kaple - Vřesovice - Osvětimany,
  So     16 km. Odjezd rychlíkem v 7.22 hod., návrat v 18.33 hod. Jízdné vlak tarif ČD 158 Kč + bus  
           58 Kč, vede pí Věra Mužíková.

           Slavkovským bojištěm (Šlapanice), 9, 15, 20, 25, 42, 50 km, IVV

27.10.  Buchlovice - Buchlov - sv.Barbora - Pančava - Chabaně - Velehrad, 12 km. Odjezd rychlíkem  
  St       v 7.47 hod., návrat v 16.33 hod. Jízdné tarif ČD 158 Kč+bus 34 Kč, vede pí C.Punčochářová.

30.10. Vizovice - Jasenná - Syrákov - Všemina - Trnava, 17 km. Odjezd rychlíkem v 7.22 hod., ná-
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  So     vrat v 18.07 hod. Jízdné tarif ČD 158 Kč + bus 47 Kč, vede p. Miroslav Ligurský.

           Stříbrnými Jeseníky (poř. KČT KDH Olomouc), IVV, 200

Listopad 2021

  3.11. Mohelnice - Podolí - Vyšehorky - Mírov, 12 km. Odjezd vlakem v 7.04 hod., návrat v 15.48 
  St      hod. Jízdné tarif ČD 188 Kč, lze i tarif IDSOK + bus 25 Kč, vede pí Hana Dittelová.

  6.11. Slatinice - Malý Kosíř - Velký Kosíř - Čechy pod Kosířem - Zdětín žel.zast., 15 km. Odjezd
  So     vlakem v 6.57 hod. (přes Nezamyslice), návrat v 15.54 hod. Jízdné tarif ČD 190 Kč nebo tarif
           IDSOK 148 Kč, vede p. Miroslav Ligurský.

           Výstup na Králický Sněžník (pořádá OKČT Slovan Pardubice)            

10.11. Kokory - Lhotka - Čekyně - Sobíšky - Prosenice, 13 km. Odjezd autobusem ze stan.č.18
  St      v 8.55 hod., návrat vlakem ve 14.25 hod. Jízdné bus 16 Kč + vlak tarif ČD 23 Kč, vede 
           p. Miroslav Ligurský.

11.11. v 15.00 hod. v klubovně schůze vedoucích turistiky. Pro její hladký průběh je nutné,aby vedou-
  Čt     cí předali své návrhy na vícedenní akce na rok 2022 i na vycházky na I.čtvrtletí 2022 (tyto
           úměrné ročnímu období) předem nejpozději do 31.10.2021 p.Wnukovi nebo pí Mužíkové nebo
           je do uvedeného termínu vhodili do označené schránky odboru KČT na dveřích č.36 v průjez-
           du sokolovny. Děkujeme!

13.11. Zlín-Malenovice žel.st. - hrad Malenovice - Pod Tlustou horou - Hradiště (zbytky hradu Zlín) -
  So     - Barabáš - Zlín střed, 15 km. Odjezd rychlíkem v 7.50 hod., návrat v 16.07 hod. Jízdné tarif
           ČD 131 Kč, vede p. Miroslav Ligurský.

17.11.  Čekyně - Lhotka - Kokory - Brodek, 11 km. Odjezd autobusem ze stan.č.13 v 8.20 hod., ná-
St+Sv  vrat vlakem ve 13.54 hod. Jízdné bus 10 Kč + vlak tarif ČD 24 Kč nebo tarif IDSOK, vede
            pí Hana Dittelová.

20.11. ZA  POSLEDNÍM  PUCHÝŘEM (Brno-Bystrc), závěrečná akce KČT letošního roku na tra-
  So     sách 10, 20, 30 a 42 km. Prezence a start tras 6.30 - 10.00 hod., cíl do 18.00 hod. Štáb akce,
           prezence, starty pochodů a odjezdy autobusů na zájezdy Společenské centrum v Bystrci (kultu-
           rák), Odbojářská 2. Doprava od hlavního nádraží v Brně tramvají č.1 směr Bystrc Ečerova,
           zastávka Zoo, odtamtud asi 500 m do kopce na místo, jízdenka na 2 zóny, osoby nad 70 let
           jezdí na občanský průkaz. Účast našich členů individuální či dle dohody zájemců. Bližší struč-
           né informace o akci jsou uvedeny na str. 4 tohoto materiálu v Informacích. 

24.11. Hlubočky žel.st. - Radíkov - Lošov - Mariánské Údolí, 12 km. Odjezd vlakem v 7.04 hod., ná-
  St      vrat ve 14.54 hod. Jízdné tarif ČD 126 Kč nebo tarif IDSOK, vede pí Hana Dittelová.

25.11. ve 14.30 hod. v klubovně hospodářský den, půjčování a vracení inventáře, členské záležitosti
  Čt      v  15.00 hod. v klubovně schůze výboru 

27.11. Hranice - Velká - Lhotka - Podlesný Mlýn - zříc.hradu Puchart - Pod Kyžlířovem - Potštát, 
  So     16 km. Odjezd vlakem v 8.28 hod., návrat rychlíkem RJ v 16.33 hod. Jízdné do Hranic tarif
           ČD 54 Kč nebo tarif IDSOK 35 Kč, zpět bus 22 Kč + rychlík RJ 55 Kč, vede p. Miroslav
           Ligurský.
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Prosinec 2021

  1.12. Osek nad Bečvou - Veselíčko - Svrčov - Zákřov - Tršice, 12 km. Odjezd vlakem v 8.28 hod.,
  St      návrat busem ve 14.32 hod. Jízdné vlak tarif ČD 27 Kč nebo tarif IDSOK + bus 16 Kč, vede
           pí Hana Dittelová.    

  4.12. Hradčovice - Veletiny - Vlčnovské búdy - Hraběcí - Havřice - Uherský Brod, 15 km. Odjezd
  So     rychlíkem v 7.22 hod., návrat v 16.07 (18.07) hod. Jízdné tarif ČD 214 Kč, vede pí Cyrila
           Punčochářová.

           Přerovský traverz (pořádá OKČT VHT TJ Spartak Přerov), 12 km + další program
           Podorlické putování (Ústí n.O.), 10, 15, 25, 35, 50 km

  8.12. Teplice n.B. - Hranická propast - U Kostelíčka - Galerie M+M (prohlídka vánoční výstavy) -
  St     - Hranice město žel.st., do 10 km. Odjezd vlakem v 8.28 hod., návrat ve 14.25 hod. Jízdné tam
            tarif ČD 65 Kč nebo tarif IDSOK, zpět vlakem nebo autobusem dle dohody, vede pí Věra
            Mužíková.

  9.12. ve 14.30 hod. v klubovně hospodářský den, půjčování a vracení inventáře, členské záležitosti
  Čt      v  15.00 hod. v klubovně schůze výboru 

11.12. Svatý Kopeček zoo - Pohořany - Véska - Kartouzka - Svatý Kopeček zoo, 14 km. Odjezd vla-
  So     kem v 8.01 hod., návrat v 15.20 hod. Jízdné tarif ČD 88 Kč + bus MHD 36 Kč (cestující nad
           65 let jezdí na OP), vede pí Hana Dittelová.

           Předvánoční courání okolím Vyškova - východ, 10, 15, 25, 40, 50 km, IVV, 200

15.12. Troubky - podél Bečvy - Přerov, 13 km. Odjezd autobusem ze stan.č.16 v 8.25 hod. Jízdné 
  St      16 Kč, vede p. Miroslav Ligurský.

18.12. Vánoční pochod (Kolín), 8, 12, 22, 30 km, IVV, 200 

22.12. -----
  St

29.12. Vycházka našeho odboru KČT na ukončení roku 2021. Lehká trasa do 10 km. Sraz a odchod 
  St      od sokolovny v 9.00 hod. Na závěr posezení s kytarou v hostinci U Olinka ve Lhotce. Vede p.
           Vítězslav Vaculík. Přihlášky na akci nutné předem u vedoucího akce nebo u vedoucích našich
           vycházek průběžně, nejpozději však ve čtvrtek 9.12.2021 v době 14.30 - 15.00 hod. v klubovně
           (před schůzí výboru). U vedoucího akce lze i telefonicky (776 806 161) nebo e-mailem
           (vitezvac@seznam.cz). Účast jen pro přihlášené!

31.12. Silvestrovská vycházka do lesa (akci pořádají hasiči a městys Dřevohostice). U chaty v Dřevo-
  Pá           hostickém lese je v době 10.00 - 16.00 hod. zajištěno občerstvení.                 
           Silvestrovská bouda (pořádá SDH Velký Újezd). Tradiční setkání na místě býv. Kamenné bou-
                dy v lese Bělá u Velkého Újezda od 10.00 hod. do setmění s občerstvením.
           Silvestrovský výstup na nejvyšší Brodeckou horu Stráž (pořádá Medvědářská společnost Bro-
                dek u Přerova). Sraz a odchod od zvonkohry v Brodku ve 13.00 hod.  
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1.1.2022  NOVOROČNÍ  VÝSTUP  NA  ČEKYŇSKÝ  KOPEC,  30.ročník,  IVV. 
                Hromadná veřejná turistická akce pořádaná naším odborem KČT pro širokou veřejnost. 
                Hvězdicový výstup, trasu i přesunový prostředek si volí každý účastník sám. Setkání účastní- 
                ků a vydávání pamětních listů u památníku nad Přerovskou roklí v době 10.00-14.00 hodin.

8.1.2022  ZIMNÍ  VÝSTUPY  NA  HELFŠTÝN (IVV)  A  RADHOŠŤ (IVV).                                         

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 a na www.stdostal.unas.cz, kde najdete i řadu
  dalších informací;

- sraz na nádraží ČD vždy nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku z důvodu dohody účastníků o vyu-
  žití slevy jízdného. V případě, že pro některý druh jízdného je u akce uvedena výhodnější tzv.skupino-
  vá víkendová jízdenka, je vhodné, aby se pro lepší organizaci na nádraží dvojice domluvila předem
  (toto se týká těch, kteří nemají slevu 75% z obyčejného jízdného).

- jízdné u akcí jak vlakem tak autobusem: uvádíme jen plné jízdné (bez jakékoli slevy), ze kterého lze
  výši příslušné slevy odvodit;

- veškeré uváděné jízdné je jen orientační, rovněž tak jen orientačně jsou uvedeny 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!

- při účasti na akcích jiných pořadatelů je nutno si předem ověřit, zda  a kdy se akce koná (některé plá-
  nované akce i z minulých období mají nové termíny);

- akce "ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM" má nový termín a to 19.-21.11.2021. Místo konání zůstává,
  vzhledem ke změně termínu a platným nařízením se uskuteční v omezeném rozsahu: pořadatel neza-
  jišťuje ani noclehy v tělocvičnách ve spacáku, nekoná se tradiční puchýřovská zábava a občerstvení
  na kontrolách na trasách se bude podávat jen do vlastních hrníčků. Každý účastník musí mít u sebe
  potvrzení o očkování či provedeném testu. Přihlášky předem do 15.10.2021. Startovné členové KČT
  předem přihlášení 80 Kč, přihlášení později nebo až na startu 100 Kč. Přihlášeným po 15.10. se nega-
  rantují upomínky a diplom, jen barevné mapky a popisy tras.
  Autobusové zájezdy: v pátek Krajem brněnského trempinku - povodím Jihlavy a Oslavy, v neděli Po
  keltských stopách na Moravě (každý à 250 Kč), přihlášky s platbou do 15.10.2021.
  Aktuální podrobné informace včetně přihlášek na www.poslednipuchyr.cz;

- své tipy a návrhy na sobotní či středeční vycházky dávejte průběžně vedoucím vycházek, kterým pře-
  dejte i své náměty na vícedenní akce našeho odboru na rok 2022 (tyto nejpozději do 20.10.2021).
  Obojí také můžete kdykoli vhodit do označené schránky na dveřích č.36 v průjezdu sokolovny, taktéž
  jakékoli vzkazy a náměty ve vztahu k činnosti našeho odboru KČT a jejímu zlepšení; 

- žádáme členy našeho odboru, aby nám v případě změny adresy bydliště, čísla OP nebo telefonu toto
  vždy ihned ohlásili!

- v neděli 12.prosince 2021 vejdou v platnost nové jízdní řády všech veřejných dopravních prostředků.
  Proto pozor u akcí (i našich) konaných od tohoto data, v tomto plánu jsou všechny odjezdy a příjezdy
  uvedeny podle stávajících jízdních řádů!  

Přerov, srpen 2021
              Výbor a cvičitelský sbor

          OKČT TJ Spartak Přerov
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