
 

 

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 
  

 

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 

Součástí setkání na Skurečené bude i 1. ZIMNÍ TÁBOŘENÍ. 
Táborníci mohou stanovat na louce u Skurečené od pátku 22.2.2019 do neděle 

24.2.2019 (případně 1 noc). 

Vzhledem k omezené kapacitě je nutno se přihlásit předem u pořadatele 
 

 

OBČERSTVENÍ  pro účastníky  zajištěno v sobotu 23.2.2019 
 

 

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)  

 

 



 

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE: 

Pěšky je možno jít od zastávky Čeladná - Podolánky, škola po žluté TZ směr Bařiny nebo z 

Horní Bečvy od hotelu Valaška směr Martiňák po zelené TZ a z Martiňáku po červené TZ 

přes Bařiny na Skurečenou (žlutá TZ) . 

 

Trasa vhodná pro běžky: z Pusteven směrem na Martiňák. Asi půl km před Martiňákem je 

rozcestí Bařiny. Tam odbočíte doleva. Turistická útulna Skurečená leží na žluté TZ asi 1 km 

směrem na Čeladná -Podolánky. Trasa je vhodná pro běžky. 

 

Dopravní spojení: z železniční stanice Čeladná jede linkový autobus na zastávku Čeladná – 

Podolánky, škola. 

Z Nového Jičína pojedou v sobotu 23.2.2019 ráno dva autobusy přes Příbor – Kopřivnici – 

Mořkov (rozcestí u Holce) – Veřovice – Frenštát p./R. – Trojanovice, Ráztoka – Čeladná – 

Podolánky. Odpoledne po ukončení srazu zpět z Podolánek do Frenštátu a přes Veřovice – 

Mořkov – Kopřivnici - Příbor zpět do Nového Jičína. Nutno se přihlásit předem. 

 

 
 

Přihlášky na zimní táboření a další informace: 

Martina Fiedlerová, tel. 739 161 845,  E-mail: kctnj@seznam.cz  

 

 

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

 

 

 


