
 
Pozvání na akci – KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc a zájmové sdružení  Terezín – 

město změny, z.s.p.o. Vás srdečně zvou na turistickou akci plnou pohybu po hradech, zámcích, 

zříceninách a dalších sportovních a kulturních zážitků v oblasti Českého středohoří. Pozvánka platí 

pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi, pro členy i nečleny KČT, sběratele turistických 

suvenýrů a dalších turistických aktivit, zejména pro milovníky aktivního pohybu v přírodě. 
 

Základna akce – Informační kasa Kavalír 2, ul. Pod hradbami 390, 411 55 Terezín, cca 5 min. 

chůze od autobusové zastávky; město Terezín má velmi dobrou dopravní obslužnost. Základna 

otevřena 23.03. – 26.03.2023 od 08.00 hod. do 18.00 hod., jinak po předchozí domluvě. 
 

Ubytování zajištěné pořadatelem  
- 2 až 7 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením na pokoji – Dělostřelecké kasárny,  

- retro turistické na kavalcích se slamníkem ve vlastním spacím pytli – Kavalír 2,  

Hotelové ubytování si zajistí účastníci sami v hotelu Memorial, tel. 777138545, nebo Parkhotel, 

tel. 775885990  případně jiné ubytování v Terezíně nebo i mimo Terezín     

Požadavky na ubytování dle zvoleného účastnického poplatku uveďte ve své přihlášce 
 

Stravování – ve vlastní režii, není součástí účastnického poplatku, ve městě obchody a několik 

restauračních zařízení, možnost stravování za velmi příznivých cen  
  

Program akce 
Bude zpracováno více denních návrhů pěších tras s délkou cca 10 km až 20 km, jednotlivé trasy lze 

spojovat dle úvahy účastníka. Délka páteřní Zlaté stezky Zemí hradů je 83 km. Pro vyznavače 

poznávací činnosti budou navrženy zajímavé cíle s délkou aktivního přesunu dle úvahy účastníka. 

Návrhy tras přesunů budou účastníkům zaslány emailem v polovině března 2023, součástí budou 

jízdní řády dopravních prostředků k přesunu na denní trasy, ceny vstupů a otvírací doby památek. 

Během akce lze navštívit historické a zábavní objekty z 18. století spravované zájmovým 

sdružením Terezín – město změny, z.s.p.o.  

Turistická akce je zařazena mezi akce IVV, účastníci mají možnost získat 4 razítka IVV s názvem 

akce a to jak po linii počtu akcí, tak i pěšího přesunového prostředku. 

Akce se lze zúčastnit již od 22.03.2023, případně i na kratší dobu (poplatek účastníka bude 

stanoven propočtem). Je možná i účast na jeden den, v tomto případě bez nároku na ubytování.   
   

Účastnický poplatek  
Zahrnuje zvolený typ ubytování na 3 noci, rekreační poplatek obci a částku za administrativní 

výdaje pořadatele (práce spojené s přípravou akce, zpracování podkladů tras, kopírování tras, 

zpracování podkladů jízdních řádů, průvodců, výroba razítek, suvenýry, turistické vizitky, telefonní 

hovory, poštovné aj.)  

A – 1.000.- Kč – ubytování ve 2 až 7 lůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením na pokoji, 

B – 550.- Kč – retro na kavalci se slamníkem, vlastní spací pytel, společné  sociální zařízení,  

C – 250 .- Kč – administrativní výdaje pořadatele + suvenýry a upomínkové předměty akce, razítka      

                         IVV, 1 turistická vizitka, účastník je bez ubytování pořadatele 

D – 70 .- Kč  v poplatku na 1 den je zahrnut  plánek  vybrané denní trasy, razítko IVV, účastnický  

                         list, turistická vizitka v ceně poplatku za účast na akci, volně neprodejná  

Při stanovení poplatku jsme vycházeli z cen platných již v roce 2023, když nepředpokládáme 

zásadní zdražení ubytovacích služeb ani rekreačního poplatku. 
 

Pořadatel akce  
Miloš Formánek, tel. +420 604412764, email.: mil.for@seznam.cz  
 

 


