Neratovické

Perličky

Zpravodaj Klubu českých turistů v Neratovicích

č. 351 březen, duben 2019
Co nás čeká
6.4. – Do Okoře bez oře
13.4. – Jarní stezka Polabím
20.-22.4. – Velikonoční přechod Krkonoš
27.4.- 1.5. – Pardubicko
4.-8.5. – Jarní výprava
18.5. – Jestřábí hory
Do Okoře bez oře 6.4.
Koná se již 48.ročník tohoto pochodu. Je možné jít od
vlaku v Kralupech -14 km nebo od vlaku v Zákolanech 7km a nebo jakoukoli vlastní trasu s přihlášením se v cíli
od 9 do 15 hodin. Zpět je zajištěn autobus k vlaku do
Zákolan za 20 Kč.
Jarní stezka polabím 13.4.
Informace o pochodu jsou na zadní straně Perliček.
Velikonoční přechod Krkonoš 20.-22.4.
Tuto akci, jako ostatně každý rok, pořádá Alena
Vejsadová. I když jsou letos velikonoce pozdě, sníh na
hřebenech ještě určitě bude, ale je to jen pro fajnšmekry.
Alena už má noclehy zajištěné, ale jistě by se ještě nějaký
sehnal v případě zájmu. Telefon 607619433.

Kdo zaváhá…..
Dovoluji si oznámit, že vybírám (jako vždy) zálohy na
moje tři autobusové zájezdy 2019.
Jen pro připomenutí:
18.5. – jednodenní – Jestřebí hory (Malé Svatoňovice)
31.5.-2.6. – třídenní – okolí Seče, Toulavcovy maštale,
Žleby

27.-29.9. – třídenní – Berounka, Stříbro, Kladruby,
Hracholusky
Proto: kdo má zájem, přihlaste sebe i přátele. Členství
v KČT není podmínkou.
V. Václavíček, telefon 606906330
A jako v obchodě – do vyčerpání zásob
Do příhraničních kopců 27.7. – 4.8.
Zamýšlené Krnovsko mi nevyšlo a tak pojedeme do
Bruntálu. Ubytování v domově mládeže ve čtyřlůžkových
pokojích, ale nechtějí nám vařit. Zkusím stravu zajisti
jinde.Podíváme se do Nízkého i Hrubého Jeseniku, do
Krnova na Slezskou Hartu a okolí. ( V internátu jsou i
dvoulůžkové pokoje, ale zda by byly volné se rozhodne
až o prázdninách.) Hlaste se u Červinky se zálohou 500
Kč.

Pardubicko 27.4. – 1.5.
Jako každý rok, tak i letos pořádá Karel Novák zájezd
pro cyklisty, ale v posledních letech se zúčastňuje téměř
polovina pěšáků. Jak stárneme, tak už většinou ženy
chodí raději pěšky. Je škoda, že nás s Karlem jezdí tak
málo, protože se vždy dobře bydlí a trasy jsou zajímavé.
Jarní výprava 4.-8.května.
Pro všechny přihlášené tj.16 osob mám koupené jízdenky
i místenky na vlak z Prahy do Břeclavi tam i zpět.
Z Prahy hl.n. v sobotu 4.5. v 8.50 hod. Pozor vlaky
z Neratovic končí na Masarykově nádraží.
V Břeclavi jsme ubytováni v internátu školy v ulici bří.
Mrštíků, ale bez polopenze. Podíváme se do Lednice, na
Lednicko – valtický areál, do Mikulova a na Pálavu.
Zpátky z Břeclavi jedeme 8.5. v 13.07.
Bylo by dobré zaplatit zálohu 100 Kč.
Těší se na vás Červinka
Jestřábí hory 18.5.
Na tento zájezd je ještě několik volných míst, v případě
zájmu se hlaste u Vaška Václavíčka, telefon 606906330

Takhle to vypadá na jižní Moravě!

Narozeniny v březnu oslavil Jiří Jan Janovec a krásné
osmdesáté také Bohouš Senohrábek. Oběma srdečně
blahopřejeme!

KČT Neratovice pořádá

46. ročník turistického pochodu a jízdy na kole

JARNÍ STEZKA POLABÍM
13. dubna 2019
start restaurace Skleník Neratovice sídliště 7 – 10 hod
startovné děti 15 Kč dospělí 30Kč
cíl restaurace Skleník Neratovice sídliště 11 – 17 hod
odměna pamětní list, tradiční odznak pochodu, propiska
a dobrý pocit že jste udělal něco pro své zdraví
trasy pěší
10 km
17 km
19 km
26 km

Skleník – Mlékojedy – Tišice – Kozly – břeh Labe – Skleník
Skleník – Mlékojedy – Tišice – Kozly – chaty - břeh Labe – Skleník
Skleník – Mlékojedy – Tišice – Kozly – Kopa – břeh Labe – Skleník
Skleník - Mlékojedy – Tišice – Všetaty – Konětopy – Ovčáry – Kopa –
Kozly - Skleník

trasy cyklo
33 km Skleník – Mlékojedy - Kostelec – Borek – St. Boleslav - Brandýs –
Kostelec – Skleník
50 km Skleník – Mlékojedy - Kostelec – Borek – St.Boleslav – Káraný –
Čelákovice – Brandýs - Kostelec – Skleník
75 km Skleník – Mlékojedy – Všetaty – Konětopy – Kostelní Hlavno –
Předměřice – Lysá –
Čelákovice – Brandýs – Kostelec – Skleník
105 Km Skleník – Mlékojedy – Všetaty – Konětopy – Kostelní Hlavno –
Mečeříž - Benátky –
Lysá – Nymburk – Kersko – Přerov – Čelákovice – Brandýs – Kostelec Skleník
Akce je zařazena do seriálu STŘEDOČESKÁ DESÍTKA
Příští Perličky vyjdou v polovině května
KČT Neratovice Mělnická 159, Libiš, tel. 272047365, e-mail turist.ru@centrum.cz
http\\www.kct-nera.cz
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