
Pro všechny příznivce turistiky: 

Kalendář je určený pro všechny příznivce 

turistiky. Kromě tohoto kalendáře akcí sledujte 

pravidelně i web www.kctsternberk.cz na 

kterém budeme pravidelně přinášet aktuální 

informace o akcích. tel.: 607 561 682 

----------------------------------------------------------- 

Září: 

3.9.2016 - sobota 

Loučení s létem aneb za Huzovským škopkem 
Trasa: Šternberk - autobusem v 9:15 do Huzové 

Délka trasy 10km na Sovinec a zpět - můžeme i delší 

Posezení a loučení s létem v Huzové - návrat busem 

v 15:33 odjezd z Huzové a ve Šternberku jsme v 16h  
 
10.9.2016 - sobota 

Jesenický výšlap železničářů 
Trasa: ze Šternberka vlakem 6:58 do Olomouce a 

odtud 7:36 vlakem do Domašova nad Bystřicí 

Pěšky dle propozic pořadatele do Hrubé Vody 

Trasa celkem 13 km 

 

17.9.2016 - sobota 

Výprava do Hanáckého skanzenu a posezení 

v minipivovaru Melichárek 
Trasa: ze Šternberka vlakem v 8:08 do Olomouce - 

odtud v 8:31 do Příkaz. 

Zde proběhne návštěva Hanáckého skanzenu 

(prohlídka zhruba na hodinku) a po té se vypravíme 

pěšky do Horky nad Moravou do minipivovárku 

Melichárek, kde posedíme a ochutnáme zdejší pivo. 

Délka: celkem 10km po rovině, nenáročná trasa 

Zpět: vlakem z Horky nad Moravou jede vlak do 

Olomouce 13:07, 15:07 a 17:07  

24.9.2016 - sobota 

2. ročník Podzimního putování 
V sobotu začínáme v 6:00 v autokempu Dolní Žleb. 

V rámci turistického pochodu bude pro účastníky 

k dispozici výstava a doprovodný program k 95. 

výročí založení turistiky ve Šternberku. 

Další akce k výročí proběhnou 25.9., 28.9., 1.10 a 

2.10., 28.,29. a 30.10 - více bude upřesněno na 

webu www.kctsternberk.cz 

Říjen: 

8.10.2016 - sobota 

Podzimní výstup na Praděd údolím Bílé Opavy 
Trasa: ze Šternberka autobusem v 7:00 

z autobusového nádraží - na Hvězdu - parkoviště - 

dorazíme v 8:00 - Na Ovčárnu 8:30 

Pěšky k nástupu do údolí Bílé Opavy 1,6 km - na 

Barborku dalších 5 km a na Praděd + 2,9 km 

Z Pradědu zpět na Ovčárnu + 3,7 km 

Délka: 13km - časově s posezením na Pradědu 6 hod 

Kratší trasa při vyjetí autobusem ráno až na Ovčárnu 

jen 4km na Praděd + 4km zpět na Ovčárnu. 

Zpět BUS z Ovčárny v 16:30 - ve Šternberku v 18:00 

Cena za dopravu vlastním busem 150,- Kč 

 
15.10.2016 - sobota 
Pochod Dobrých hospodářů - Olomouc 
Trasa: Šternberk vlakem 8:08 do Hlušovic-Hromův 
dub -Chomoutov-Hynkov-Lhota nad Moravou - 12km 
 
22.10.2016 - sobota 
Nová turistická akce KČT Šternberk 
„Šternberský Vandr“ 
více informací na webu www.kctsternberk.cz 
nejpozději koncem září budou informace 
k nové akci zveřejněny + leták a propozice 

23.10.2016 - neděle 
Úklid tras po nové turistické akci KČT Šternberk 
 
28.10.2016 - pátek 
Údolím Bystřice - pořádá FTV UP Olomouc 
přesný čas odjezdu a info upřesníme na webu 
29.10.2016 - sobota 
2. Výroční členská schůze - 13:30 Expozice času 
 
Listopad: 
5.11.2016 - sobota 
Na Bílou horu Tatrou 
Z panelově šedivé Kopřivnice, města Tatry, do 
Moravského Betléma, tedy Štramberka. Za 
roubenkami, Trúbou i jeskyněmi - více info na webu 
www.moravskyturista.cz a www.kctsternberk.cz 
pořádá Větrání s Moravským turistou 

 
17.11.2016 - čtvrtek 
Listopadové putování k větrníkům a po stopách 
sochy Ecce Homo 
Ze Šternberka z autobusového 8:45 a v 9:02 jsme 
v Horní Loděnici 
Odtud pěšky pod větrníky, k soše Ecce Homo, přes 
Lipinu, Prabábu, Zelenou budku na Kiosk a ke 
koupališti - dle otevírací doby možnost posezení. 
Trasa má celkem do 12km - časově na 4 hodiny 
 
Prosinec: 

3.12.2016 sobota 

Mikulášský vandr s překvapením 

včas se dozvíte na webu a facebooku trasu a cíl 

tohoto Mikulášského vandru… 

Trasa bude nenáročná, vedená v okolí 

Šternberka vhodná i pro děti. 

 

http://www.kctsternberk.cz/
http://www.kctsternberk.cz/
http://www.kctsternberk.cz/
http://www.moravskyturista.cz/
http://www.kctsternberk.cz/


10.12.2016 - sobota 
Prosincová výprava údolím Sitky 

Ze Šternberka z autobusového 9:15 do Huzové, mlýn 

Odtud pěšky údolím Sitky přes Horní a Dolní Žleb do 

Šternberka 

 

10.12.2016 - sobota 
Prosincová beseda KČT Šternberk v Expozici času 

Tradiční prosincová beseda na závěr roku v Expozici 

času. Shrnutí letošního roku a plány na rok příští. 

Posezení u sklenky vína, s kávou a s drobným 

občerstvením.  Od 14:00 - Expozice času, ČSA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Místo pro záznamy a razítka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí 

2. pololetí 2016 
 

 

 

Klub českých turistů, odbor 

Šternberk 
 

Web:  www.kctsternberk.cz 

Mobil: 607 561 682 

Mail:  turistika@kctsternberk.cz 

FB:  facebook.com/batuzkaricz 

 

 

 

Zpracoval Antonín Sosík za KČT Šternberk 


