KČT Vsetín, z.s.

Plán turistických akcí
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 2019 *

Adresa:

KČT Vsetín, z.s., Dolní Jasenka 171,
755 01 Vsetín, IČO 47863587

Telefon:

731 925 650 - jen pro úřední hodiny
732 480 747 - mimo úřední hodiny

Úřední den: pouze ve středu, 16 - 18 hod.

http://turisti.czweb.org
e-mail: mostecky.r@seznam.cz

Plán turistických akcí je sestaven společně s dnes již bývalým Odborem turistiky TJ Z Vsetín
(dále KČT Vs.- oddíl OT Z), aby nedocházelo zejména k termínové ale i obsahové duplicitě
naplánovaných akcí.
U každé akce je uveden její pořadatel: KČT Vs. nebo KČT Vs. - odd. OT Z, u kterého se
zájemce o účast na akci přihlásí podle v Plánu uvedených kontaktů a podmínek pořadatele.

Zimní turistické akce
Pořadatel
Základní cena:

Datum
1.1.
út

12.1.
so

Název akce
Novoroční výstup – trasa bude vedena na vsetínskou Lysou horu

člen KČT Vsetín /
člen KČT /
nečlen
( v Kč )

KČT Vs.-odd.OT Z

Sraz účastníků u hypermarketu Albert na Ohradě Vs. ve 12:30 hod.

Ve stopách Vsetínského Makalu – s opékáním špekáčků

KČT Vs -odd.OT Z

Sraz účastníků u prodejny Cyklosportu na Dolní Jasence Vs. v 9 hod.

„50 km na lyžích po Valašsku“ - 42. ročník
Bumbálka – Soláň – Vs. Cáb -Vsetín - turistický přejezd na běžkách
Odjezd autobusů na trasu: v 7:00 hodin z autobusového nádraží Vsetín
Zkrácená trasa ze Soláně cca 30 km

19.1.
so

V ceně: doprava na start, pamětní list, odvoz zavazadel z Bumbálky do cíle,
občerstvení v cíli
!! odvoz osobního zavazadla je zajištěn při podání zavazadla na
Bumbálce jen do 8.15 hod. !!

KČT Vs.
výbor

jednotná cena
- z místa startu: Bumbálka, Soláň - účastník s vlastní dopravou poplatek 50 Kč

150 Kč

Náhradní termín akce: 9. února 2019 (so)
Bližší informace o konání akce / sněhové podmínky /
telefonicky od pořadatele:
Mostecký R. 732 480 747, nebo ve vývěskách KČT Vs .
Čísla mobilů na organizátory v den akce:
+420 604 457 284 a + 420 604 457 184 .

14.–17.2. 16. Český zimní sraz turistů - Police n. Metují
čt - ne

přihlášky individuálně u pořadatele srazu dle jeho propozic
https://www.policko.cz/cs/zimni-sraz
nebo do 9.12.2018 u KČT Halenkov – V. Trličík, 605 119 320, trlicik@tiscali.cz

Pořadatel srazu:
KPT Police n. M.

Letní turistické akce
Název akce

Datum

30.3.
so

6.4.
so

13.4.
so

27.4.
so

Zahájení turistické sezóny na Pulčínských skalách
Informace K. Sucháček, 737 447 588,
kctfrancovka@seznam.cz

Zahájení turistické sezóny na Velké Lhotě
Informace P. Ejem, 608 766 889
pavelwallachia@seznam.cz

Moravský kras
Pěší trasa: Skalní mlýn – Dům přírody M.krasu – Suchý žleb - Jedovnice

Velká Javořina- Bílé Karpaty
Pěší a cyklistická turistika , odjezd v 7 hod. z AN Vsetín
pěší: a) Hor. Němčí,Hor.Kopec -rozhledna Obecnice – V.Javořina,Holubyho
chata – Strání ,Květná
16 km , ↑ 450 m ,6 hod.
b) prodloužení přes Vápenky …
20 km , ↑ 550 m ,7 hod.
cyklo: Hor.Kopec – výjezd V.Javořina – sjezd na slovens.stranu Vápenky- Cetuna – Moravské Lieskové – zpět Strání,Květná .. do 40 km , ↑ 550 m

Pořadatel
Základní cena:
člen KČT Vsetín/
člen KČT /
nečlen ( v Kč )

OKČT Francova
Lhota
OKČT Val.
Meziříčí

KČT Vs.-odd.OT Z

KČT Vs.
Mostecký

270 / 300 / 350

Mapa KČT č. 92 /1:50000/

1.5.
st

18.5.
so

25.5.
so

8.6.
so

Pod Rozkvetlou třešní

KČT Vs.-odd.OT Z

Jednodenní cyklistická a pěší turistika

Oravská Magura

KČT Vs.-odd.OT Z

Pěší trasa: sedlo Príslop – Kubínska Hoĺa – Minčol - Zázrivá

Se Sokolem na kopečky
Hvězdicový výstup na Radhošť podle rozpisu

Dřevěné sochy a po stopách letecké bitvy-Bílé Karpaty
Pěší turistika , odjezd v 7 hod. z AN Vsetín
Šanov – letecké srdce – Bašta,rozc. - pramen Olšavy – Dřevěné sochy
v přírodě, okruh – Hostětín
15 km , ↑ mírné

KČT Vs.- odd.OT Z
+TJ Sokol Vs.

KČT Vs.
Wittingerová
130 / 150 / 200

Mapa KČT č. 93 /1:50000/

22.6.

Okolí měst Konice a Velké Opatovice
Drahanská a Zábřežská vrchovina, sběr borůvek v okolí Konice.

KČT Vs.-odd.OT Z

29. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
13.-20.7. Akce pořádaná městem Vsetín ve spolupráci s odbory KČT Vsetínska
so - so

Bližší informace na http://mttv.unas.cz/ , individuální přihlášky a účast
Kontakt: Květuše Nepožitková, tel. 571 491 332, 604 413 790

Okolo Třebíče
7.-11.8.
st - ne

Pěší a cyklistická turistika , odjezd ve středu 7.8. v 8 hod. z AN Vsetín
Ubytování : penzion U Lenina , Budíkovice u Třebíče / postele/
Denní rozpis tras k dispozici v klubovně KČT po 1.1.19 /nebo e-mailem /
V ceně: doprava, ubytování / 4 noci , snídaně čt-ne

dle propozic akce
MěÚ Vsetín

KČT Vs.
Wittingerová,
Mostecký
2600 /2700 /2900
Přihlášky do
27.3.19!!

Mapy KČT č. 79,80,83,84 /1:50000 /

Košice a okolí - SR
21.-25.8.
st - ne

Pěší turistika , odjezd ve středu 21.8. v 7.30 hod. z AN Vsetín
Ubytování : Košice – Domov mládeže / postele/
čt: Zlatá Idka- Kojšovská Hola-chata Erika-Tri studne-Tohánka-Klepteň,
rozhledna-Mníšek n.Hnilcom
21 km
zkrácená tr.: Zlatá Idka-Tohánka-Vyšný Medzev 17 km
pá: Slanská Huta-Velký Milíč-Kiláto,rozhledna-Čatorňa,stát.hranice Velká Izra-Slanská Huta
16 km
so: Dargovský priesmyk-Borda,kúpeĺe-Mošník,sedlo-Herlany 15 km
ne: odjezd do Vsetína
V ceně : doprava , ubytování / 4 noci ,3x polopenze čt – so , +snídaně ne
Mapa KST č. 136,117

14.9.
so

KČT Vs.
Wittingerová
2300 /2400 /2600
Přihlášky do
27.3.19!!

/1: 50000/

Memoriál Františka Bednáře - Jeseníky

KČT Vs.-odd.OT Z

Pěší trasa: Praděd-Dlouhé Stráně,horní nádrž-NS Rysí skála-Kouty n.Desnou

KČT Vs.
Mostecký

Slovenské Javorníky - SR
5.10.
so

Pěší turistika , odjezd v 6.30 hod. z AN Vsetín
trasa: Turzovka,Šutáre-Kamenité,rozhledna-po ČTZ hřebenovky Jakubovský
vrch- Vrchrieka-Chotárny,kopec-Pálenica- horský hotel Husárik
(popř.Čadca, nádraží SD)
18 (21) km ↑ 600 m , 7 (8) hod.

300/330/350

Mapa KST č. 101+ 109 /1:50000/

23.11.

Výlet do neznáma

so

Pěší trasa podle rozpisu

26.12.
čt

31.12.
út

Zpívání koled

KČT Vs.-odd.OT Z

KČT Vs.-odd.OT Z

Tradiční akce s posezením

Silvestrovská vycházka

KČT Vs.-odd.OT Z

Čtěte rovněž následující všeobecné Informace a pokyny k pořádaným turistickým akcím.

INFORMACE A POKYNY K TURIST. AKCÍM:
 V ceně akce je uvedena záloha, která se uhrazuje při přihlášce.
Konečná cena bude stanovena 60 dní před konáním akce a
případný cenový rozdíl uhradí účastník před odjezdem nebo
během konání akce jejímu vedoucímu.
 Na akce jsou přijímány přihlášky současně s uhrazením ceny v
klubovně KČT (úřední den pouze ve středu v době 16 -18 hod.)
nebo e-přihláškou s bezhotovostní platbou ceny akce na účet KČT.
Uzávěrka přihlášek na akce je nejpozději 14 dní před akcí pokud není stanoveno jinak – v případě objednání ubytování také
dle informací na rozpisech k akci.
Cena turist. akcí:
1) Členům KČT Vsetín a jiných odborů KČT je poskytována sleva
2) Mládež odboru KČT Vsetín (do 25 let včetně) platí jen 75 % členské ceny
příslušné akce (mimo stanovené akce, kde zaplatí plnou členskou cenu).

Poplatky za ubytování nejsou zahrnuty v ceně akce a vybírají se v
hotovosti po příjezdu na ubytování - pokud není uvedeno v rozpisu akce jinak
– ve výši dle místa ubytování a dle dohody s ubytovatelem.

 Zájemcům pro bezhotovostní platby uvádíme č. běžného účtu:

235586325/0300, ve zprávě pro příjemce uvést své příjmení a
účel platby (název akce.)
 Pro ubytování ve školách - resp. tělocvičnách s sebou vždy vlastní
spacáky, karimatky a přezůvky (pokud není stanoveno jinak)
 Stravování z vlastních zásob. Vozíme vždy s sebou 2-3 ks P-B
vařičů + 2 elektrické varné konvice (pokud v informacích akce není
uvedeno jinak)
 Účast na akcích našeho klubu je na vlastní nebezpečí a
odpovědnost. To se rovněž týká i příp. individuálního programu
účastníků řádně dohodnutého s vedoucím akce při právě
probíhajícím oficiálním programu akce
 Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu nebo úpravu
turistických tras při akcích a zrušení akce při malém počtu
přihlášených
 Odhlašování z akce a storno podmínky se řídí těmito pravidly:
Při odhlášení z akce do 23 /40/ dnů před odjezdem se vrací 100%
vkladu, při odhlášení do 16 /30/dnů před odjezdem se vrací 50%
vkladu, při odhlášení < 16 /30/dnů před odjezdem se vklad nevrací
- dny v závorkách platí pro akce se zajištěným ubytováním a
popř. se stravou. Při zajištění náhradníka odhlašovaným se
stornopoplatky neuplatňují
 S sebou vždy platný OP, případně pas, průkaz Vaší zdravotní
pojišťovny a průkaz člena KČT
 Účastníci akcí mají zajištěno své úrazové pojištění prostřednictvím
smlouvy ústředí KČT s příslušnou zdravotní pojišťovnou, na
zahraniční akce je vhodné uzavřít navíc cestovní pojištění vč.
hrazení léčebných výloh s ošetřením a dle charakteru turistické
akce s připojištěním VHT !!
Úhradu členských příspěvků je nutné provést do konce ledna
2019, jinak členství v KČT zaniká!

Klubovna KČT Vsetín se nachází na Dolní Jasence, dům č.171
(bezprostředně za benzínovou stanicí) a je otevřena pro všechny
příznivce turistiky každou středu od 16 do 18 hod. - přihlášky,
informace o akcích, možnost zapůjčení turistické literatury, map apod.
Kontakt: Rudolf Mostecký, tel.: 731 925 650 - v úřední době - středa
732 480 747 - mimo úřední dobu .
V klubovně KČT Vsetín se zájemci mohou rovněž přihlásit nebo
informovat o akcích pořádaných KČT Vs.-oddílem OT Z.
Úřední den středa, v době 18 – 19 hod.
Kontakty: Ludmila Petrčková, tel.: 732 981 797,
e - mail: ludmila.petrckova@seznam.cz
Ing. Dana Bartoňová, tel.: 731 158 515
Čtěte i další informace o akcích průběžně zveřejňované ve vývěsce
KČT, která je umístěna v ulici Svárov - z Dolního náměstí ve Vsetíně
směrem k MěÚ - na budově bývalé mléčné jídelny (naproti prodejně
Baťa), nebo ve vývěsce u klubovny KČT Vs. - Dolní Jasenka
nebo informace na http://turisti.czweb.org KČT Vsetín.

Poznámka:
KČT Vsetín používá jako součást zajištění bezpečnosti účastníků na
trasách dva mobilní telefony. Tyto telefony pro vedoucí akcí jsou
aktivovány a provozovány pouze po dobu trvání konkrétní turistické
akce a v den zahájení této akce.
Telefonní čísla mobilů:
č. 1: +420 604 457 284
č. 2: +420 604 457 184 .
Upozornění :
Kalkulace ceny za dopravu byla provedena dle cenové úrovně
dopravců v 10/ 2018. Konečná cena turistické akce se proto může
odlišovat v návaznosti na vývoj cen PHM v roce 2019. Doplatek pro
případné zvýšení ceny tur. akce bude od účastníků vybrán v autobuse
v hotovosti vedoucím akce nebo po výzvě účastníkům před odjezdem
akce.
Členové KČT s uhrazeným členským příspěvkem na rok 2019 mohou
na danou akci využít stanovenou slevu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

