
Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Přerov
pořádá 40. ročník dálkového pochodu

P Ř E R O V S K Á    P A D E S Á T K A
MEMORIÁL   JIŘÍHO   CALETKY

Termín: sobota 13. března 2021 (akce se uskuteční jen v případě, že to dovolí epidemiologická situace)

Prezence, start: 50 a 30 km: 7.00  –  8.30 hodin sokolovna Přerov,
20, 15 a 6 km: 8.00 – 10.00 hodin sokolovna Přerov,
od nádraží ČD a ČSAD asi 1,4 km po modré turistické značce.

Trasy: 50 km: Přerov – Újezdec – Beňov – Líšná – Turovice – Dřevohostice – Nahošovice –  Hradčany 
– Podolí – Tučín- Radslavice – Kozlovice –  Přerov;

30 km: Přerov – Líšná jako 50 km – Domaželice – Podolí – Tučín- Kozlovice – Přerov;
20 km: Přerov – Beňov jako 50 km – Prusy – Želatovice – Kozlovice – Přerov;
15 km: Přerov – Újezdec – Švédské šance – Újezdec – Želatovice – Kozlovice – Přerov;
  6 km: Přerov – laguna – Přerov (možno prodloužit na velký okruh 12km).

Cíl: do 18.00 hodin sokolovna Přerov.

Startovné: dospělí 30,- Kč, mládež do 15 let 20,- Kč, do 10 let zdarma, členové OKČT TJ Sp.Přerov mají slevu.

Zavazadla: je možnost jejich úschovy v místě startu a cíle.

Občerstvení: v pohostinstvích na trase, z vlastního batohu, v cíli čaj pro všechny.

Zdravotní zabezpečení: na kontrolách a v cíli.

Upomínky: každý, kdo dojde do cíle ve stanovené době a projde všemi kontrolami, obdrží diplom a do 
vandrovní knížky upomínkové razítko.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Zájemci si ho však mohou zajistit v ubytovnách v Přerově.

Různé: - trasy 50 km se mohou zúčastnit jen osoby starší 15 let;
- pro trasy 50 a 30 km doporučujeme účastníkům lékařskou prohlídku;
- při chůzi po veřejné komunikaci jsou turisté povinni dodržovat ustanovení zákona číslo 

361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích;
- turisté plnící podmínky IVV obdrží v cíli do svých průkazů denní razítko akce IVV;
- pochod je zařazen mezi akce pro plnění podmínek odznaku Dvoustovka, 10 akcí IVV v ČR;   
- na trasách lze plnit podmínky OTO Přerovsko, TTO Židovské památky na Hané,  městskou 

trasu IVV Přerovem. Jejich záznamníky budou k dispozici u organizátorů stejně jako všech   
ostatních vydaných OKČT TJ Spartak Přerov. V případě splnění podmínek budou v cíli 
uděleny odznaky či příslušná ocenění.

Mediální partneři: Nové Přerovsko, Přerovské listy, Kabelová televize Přerov, Český rozhlas Olomouc.

Informace:      Vítězslav Vaculík, Trávník 1787/31, 750 02 Přerov, tel. 776806161, email: vitezvac@seznam.cz, 
web: www.stdostal.unas.cz, www.tjspartakprerov.cz.

Při požadavku o písemnou informaci zašlete, prosíme, poštovní známku v patřičné hodnotě nebo korespondenč- 
ní lístek na odpověď.                 

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji


