KČT, odbor TJ Nový Jičín
spolu s oblastí Moravskoslezskou
zve všechny členy KČT a příznivce turistiky na

významnou akci Klubu českých turistů v ČR - 2019
50. zimní sraz na Skurečené
a XII. krajský sraz turistů

v sobotu 23. února 2019
----------------------------------------------------------MÍSTO SETKÁNÍ: turistická chalupa na Skurečené – Čeladná – Podolánky 172
Přijďte se pobavit s přáteli a udělat něco pro zdraví.
Tradičně bude připravena nabídka pro gurmány – zelňačka, gulášovka, grilované klobásy
chléb se škvarkama a cibulí, domácí štrúdly, koláče.
Na zahřátí bude podáván čaj, káva a další teplé a studené nápoje.
PROGRAM: Individuální turistika v okolí, posezení s přáteli a u kytary
Ve 13: 00 hod. SLAVNOSTNÍ NÁSTUP účastníků před chalupou.
K přítomným promluví zástupce Moravskoslezské oblasti a zástupce KČT,
odboru TJ Nový Jičín
PAMĚTNÍ SUVENÝRY – připraveny budou:
- pamětní listy
- samolepka 50. zimní sraz na Skurečené
- buton do sběratelské kolekce
- turistická vizitka
- příležitostní razítko
- turistický suvenýr Skurečená
ÚČASTNICKÝ POPLATEK není stanoven, předpokládá se zakoupení pamětního listu (20 Kč)

1. autobus - odjezd: z Nového Jičína v 8:00 hod. od LIDLU
Trasa autobusu: přes Životice (obecní úřad), Mořkov-rozcestí (8:20 hod.), Veřovice
(nákup.stř. 8:30 hod.), Frenštát p.R. (u sokolovny 8:50 hod), Trojanovice - výstup na trasu
Pustevny – Martiňák – Skurečená a autobus dál pojede na Čeladnou – Podolánky

2. autobus - odjezd: z Kopřivnice v 7:30 hod. – zast. u hřiště – proti KB
Trasa autobusu: přes Příbor (7:40) – zast. u škol a Nový Jičín (8:00 hod.), Frenštát p.R.,
Trojanovice - výstup na trasu Pustevny – Martiňák – Skurečená a autobus dál pojede na
Čeladnou – Podolánky
Pěší trasy na Skurečenou budou aktuálně upřesněny podle počasí a sněhových podmínek.

Odjezd autobusu z Podolánek zpět – v 16:30 hod.
Cena autobusu: 140,- Kč, děti do 15 let 120,- Kč, platba při nástupu do autobusu
Přihlášky posílejte na mailovou adresu kctnj@seznam.cz
nebo na telefon 739 161 845

Na setkání s vámi se těší pořadatelé z KČT, odboru TJ Nový Jičín.

