Rámcový program KČT, odbor Krušné hory Sokolov - 1. pololetí 2021
Datum
Název akce
Trasa - hlavní průchozí místa
délka trasy

Odjezd ze SO

Prostředek

Návrat do SO

Jízdenka

Jízdné/os

poznámka

23.1.21 Mezinárodní lyžařský přejezd Krušných hor trochu jinak
Upravený program kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19
individuální

6:33

OS17006

individuálně individuálně

-

Pro bližší info kontaktujte hlavního pořadatele L. Zoubka

6.2.21 Zimním krajem léčivých vod v okolí Mariánských Lázní
Účast na pochodu. Dvě trasy: 1) Přechod Slavkovského lesa z Rovné do ML (30 km) 2) v okolí ML (do 15 km)
15, 30 km

6:50

Bus4815907

do 18:00

EgroNet

120 Kč

Odjezd na kratší trasu ze SO v 7:51 případně v 8:14

13.3.21 První jarní vejšlap z Dasnic přes Chlum. Sv. Maří do Kynšperku
Dasnice žst. - Chlum sv. Maří - Zelený vrch - Kynšperk nad Ohří žst. Start na nádraží v Dasnicích v 8:15.
12 km

7:51

os7002

do 15:00

skupinová

30 kč

na Chlumu prohlídka poutního areálu

20.3.21 Jarní setkání turistů v Horním Slavkově
Účast na turistické akci. Smluvním autobusem do Pramenů a pak přesun do Horního Slavkova
6, 20 km

dle propozic

smluvní bus

do 17:00

-

upřesníme

27.3.21 Účast na 50. ročníku Do Okoře bez oře
Účast na pochodu. Možnost startu v Kralupech (15 km) nebo Zákolanech (7 km)
7, 15 km

dle propozic

smluvní bus

do 20:00

-

upřesníme

Při zpáteční cestě prohlídka pietního místa Lidice

1.-5.4.21 Velikonoce na Litoměřicku
Každý den trasa cca 10 km nebo 20 km, účastníci si zajišťují ubytování v Litoměřicích individuálně
10,20 km

individuálně

individuálně

Trasy povedou do CHKO Kokořínsko a České středohoří

10.4.21 Do Petrohradu bez cestovního pasu
Blatno žst. - Stebno - zřícenina hradu Petršpurk - Petrohradské skály - Jesenice
12 km

5:53

os92701

do 18:00

EgroNet

150 Kč

Trasu možno výrazně měnit

17.-18.4.21 Školení a seminář vedoucích a cvičitelů ve Valeči
Bližší informace a učební materiály na požádání

24.4.21 Účast na pochodech Plesenský výšlap nebo Putování kolem Chodova
Individuální účast na oblíbených pochodech
1.5.21 Na Bořeň!
Naučná stezka Bořeň a lázeňský park Bílina
12 km

8:54

R609

do 20:00

skup.+DÚK

200 Kč V tuto dobu kvetou na Bořeni koniklece!

8.5.21 Účast na pochodech Májovým Chebskem nebo Pochod havrana Kryštofa (Úterý u Bezdružic)
Individuální účast na oblíbených pochodech
15.5.21 Stezky Doupovských hor
Pěší trasa méně známými cestami na okraji vojenského újezdu Hradiště
do 20 km

dle propozic

smluvní bus

dle propozic

-

upřesníme

22.5.21 Z Hřenska po červené hřebenovce přes Belveder do Děčína
Hřensko - Labská Stráň - vyhlídka Belveder a Růžová - Stoličná hora - Děčín nemocnice
do 18 km

6:52

R607

21:15

skup.+DÚK

200 Kč Vpřípadě dostatku vody v Labi možnost plavby lodí

23.5.21 Toulky povodím Svatavy
Účast na tradičním pochodu v okolí Zwoty u Klingenthalu
dle propozic

dle propozic

-

-

-

-

V cíli pochodu kulturní program

29.5.21 Mikroregion Radnicko s jízdenkou Turista
Sedlecko - Korečnický potok - Stupno - rozhledna Břasy - Újezd sv. Kříže - Radnice
8, 18 km

7:51

OS7002

20:36

skup.+Turista

200 Kč

V Radnici mnoho historických památek

11.-12.6.21 Klingenthalské putování
Účast na turistickém pochodu. V pátek noční pochod 50 km a v sobotu trasy 10 -30 km
dle propozic

dle propozic

-

-

-

-

-

19.6.21 Šumava - Horská túra z Lamu přes Ostrý do Hojsovy Stráže
Lam žst. - Silbersbach - Ostrý 1293 mnm - Bílý Potok - Hamry-Hojsova Stráž žst. (1000 m výškové převýšení!)
13km

5:51

OS7022

do 21:30

spec. mez. jízd.

280 Kč Ve Schwandorfu hodina na prohlídku města

26.6.21 40. ročník pochodu Nalevo a napravo od Göltzsche
Účast na turistickém pochodu, jehož start a cíl je u největšího cihlového železničního mostu na světě
dle propozic

dle propozic

dle propozic

dle propozic

EgroNet

150 Kč

Výlety jsou pořádány pro širokou veřejnost
Změna programu vyhrazena!
Webové stránky klubu: http://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/

Sledujte aktuální informace na našich vývěsních skříních u žst. Sokolov a u Lobezského potoka u ČSOB
a také stránky KČT, oblast Karlovarský kraj na http://kctkv.cz/

Kontakt: Josef Ticha, tel: 777 830 672, mail: pepa.ticha@centrum.cz
Plánované vícedenní akce v 2. pololetí 2021:
10.-17.7.21
1.8.-7.8.21
28.9.-3.10.
12.-17.11.

30. ročník Mezinárodního týdne turistiky na Valašku - účast na turistické akci
Týdenní putování kolem Jihlavy (každý den na výběr trasa cca 10 km nebo 20 km)
Prodloužený víkend na Slovácku s účastí na "burčákovém" pochodu Slováckými vinohrady
Poslední puchýř v Brně (uklončení turistické sezony) + putování kolem Brna

