Kalendář je určený pro všechny příznivce
turistiky. Kromě tohoto kalendáře akcí sledujte
pravidelně i web www.kctsternberk.cz a
facebook www.facebook.com/kctsternberk
na kterém přinášíme aktuální informace o akcích
tel: 607 561 682 mail: turistika@kctsternberk.cz
---------------------------------------------------------------Září:
9.9.2017 - sobota
Tajný výlet
Ze Šternberka vlakem v 6:58 do Olomouce.
Dopředu neprozradíme, kam se pojede, jen uvedeme
následující:
- sraz účastníků v 7:35 před hlavním nádražím v
Olomouci
- koupit jízdenku pro Olomoucký kraj (189 Kč/os
nebo 269 Kč/2 os)
- trasa 14 km, vyplatí se pořádné boty
- návrat nejpozději v 19 hod. do Olomouce
Tajný výlet je společnou akcí Fakulty tělesné kultury
UP, resp. Radosti z pohybu a Klubu českých turistů
Šternberk jako zakončení společného Větracího léta
2017.

16.9.2017 - sobota
Králičí stopou ze Senice do Terezského údolí
k Jadrníčku na pivo
Vlakem ze Šternberka v 8:08 do Olomouce, kde se
urychleně přesuneme na vlak do Senice na Hané Os
14013, který jede v 8:31. Trasa má 18km.

23.9.2017 - sobota
Podzimní putování - 3. ročník
Akce KČT Šternberk bude tento rok v Bohuňovicích
v Restauraci u Borovice. Start 7:00-13:00 a cíl do
18:00.
Pěší trasy 4-42km, Cyklotrasy a Hvězdicovité trasy
pochodu (možnost přijít do Bohuňovic do cíle
z libovolného místa).

30.9.2017 - sobota
Za Čachtickou paní na tajemný hrad v
Karpatech
Letošní první zahraniční výprava a podíváme se na
Slovensko do Čachtic, na Čachtický hrad a projdeme
si kousek CHKO Malé Karpaty.
Odjezd bude pro Šternberk brzy ráno (ale ne zase
moc) v 5:58 vlakem do Olomouce.
Z Olomouce odjezd vlakem Rx 814 do Hodonína v
7:10 a pak už přes Vrbovce do Višňové. Tady budeme
v 10:28 a vydáme se na hrad a samozřejmě kousek si
projdeme CHKO Malé Karpaty a podle času další
zajímavosti. Trasa do 12km + prohlídka hradu.

Říjen:
14.10.2017 - sobota
Podbeskydím na zříceninu hradu Starý Jičín
Sraz ráno ve Šternberku v 6:45 a přesun vlakem v
6:58 do Olomouce.
Kdo pojede z Olomouce, tak se srazíme ve vestibulu
nádraží (určitě nás poznáte :-) v 7:30 a pak se
přesunem pomalu (někdo jízdenku už bude mít, další
si ji teprve koupí) na vlak Ex 121 Hradčany, který

odjíždí v 7:51 do Hranic na Moravě.
Zde přestoupíme na vlak do Suchdolu nad Odrou a
zde ještě na jeden vlak do Nového Jičína.
Celá trasa má 18km

28.10.2017 - sobota
Šternberský vandr - 2. ročník
KČT Šternberk zve všechny příznivce turistiky a
zdravého pohybu na 2. ročník turistického pochodu
„Šternberský vandr“, který Vás všechny provede
nádhernou podzimní přírodou s krásnými výhledy.
Na rozdíl od Jarního a Podzimního putování Vás
Šternberský vandr zavede na úplně jiná místa a
ukážeme Vám další zajímavá a krásná místa v okolí
našeho města a dalších obcí.
Akce má start i cíl v Restauraci na koupališti ve
Šternberku. Start pochodu 7:00-13:00 a do cíle
musíte dojít do 17:00. Trasy 6-25km pěší.

Listopad:
11.11.2017 - sobota
Listopadový výšlap 2017 z Domašova nad
Bystřicí
Sraz pro Šternberk je v 6:45-6:50 a odjezd vlakem do
Olomouce v 6:58.
Z Olomouce jede vlak na Domašov nad Bystřicí v
7:35.
Do Domašova dorazíme v 8:18 a po společné fotce se
vydáme na výšlap.
Přidat se může kdokoliv, kdo zvládne 15km
pohodovým tempem.

Prosinec:
9.12.2017 - sobota
Prosincová výprava údolím Sitky 2017
Pohodová vycházka je určena pro všechny věkové
skupiny. Délka trasy je necelých 8km.
9.12.2017 v sobotu vyrazíme autobusem v 9:15 z
autobusového nádraží ve Šternberku směrem na
Dvorskou, Jesenickou, dále jede přes Hlásnici a
Mutkov až pod Huzovou-mlýn, kde budeme v 9:40.
Odtud se vydáme kolem řeky Sitky krásným údolím
až do Horního Žlebu, kde nám pojede zpět do
Šternberka autobus ve 13:15. Máme na celou trasu
3,5 hodiny takže bude dostatečná rezerva na
pohodovou procházku. Pokud budeme rychlí,
dojdeme až k rybníku v Dolním Žlebu a odtud
autobusem zpět 13:19 nebo pěšky až do Šternberka.

Více informací, změnu programu,
aktuální dění v KČT Šternberk a
další novinky sledujte na webu:
www.kctsternberk.cz
facebooku:
www.facebook.com/kctsternberk
fotogalerie:
kctsternberk.rajce.idnes.cz
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Akce VĚTRÁNÍ 2017
28. 9. Hanácké Mont Blank IV

Klub českých turistů, odbor

Šternberk

7. 10. Kousek od Valmezu
21. 10. Kolem Priglu
4. 11. Putování na Malou Hanou
17. 11. Podzim na Blatě
25. 11. K týnecké mohyle
Do konce roku 2017 pak ještě proběhne předvánoční
(16. 12.) a předsilvestrovský výšlap (30. 12.) v okolí
Olomouce, bude ještě upřesněno.

Web:
Mobil:
Mail:
FB:

www.kctsternberk.cz
607 561 682
turistika@kctsternberk.cz
facebook.com/kctsternberk

Pro více info sledujte web
www.radostzpohybu.cz nebo facebook
www.facebook.com/Radostzpohybu
Zpracoval Antonín Sosík za KČT Šternberk

