SLOVINSKO 2010 * Kamnické a Savinjské Alpy 2
Druhé nejvyšší pohoří Slovinska
Odjezd: 6.8.2010 Neratovice od Jednoty v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod , Č.Budějovice - 21.00 hod
Návrat: 15.8.2010 do Č.Budějovic cca 14 hod, Prahy a Neratovic cca 18 hod.

Program:

informace na internetu: http://kct-nera.wz.cz .

6.-7.8. autobusem přes Linz, Graz, Logarska Dolina

Trasa A: 7.8. – 9.8.2010:
Trasa A: Luče (515) – Koča na Loki (1534) – Tolsta peč (1877) – Velka Raduha (2062) – Koča na
Grohatu (1460) – Sp.Sleme (1254) – Zg.Sleme (1308) – Lepi vrh (1616) - Gladki vrh (1849) - Govca (1929)
- Koča pod Olševo (1534) – Kisla voda – Klemenšek (1166) - Gostišče Sestre Logar (735) - Dom v Logarské
dolině (761) AUTOBUS

Trasa B: 9.8. – 14.8.2010:
Dom v Logarské dolině. (761) - Koča na Klemanči jami (1208) - Škarje –- Kocbekov dom (1808)–– Nalehko
výstup na Ojstricu (2350) a zpět Kocbekov dom (1808) - (možno traversem přímo na Planjavu) - Škarje –
Baba (2244) –Planjava (2394) - Kamniška koča (1864) – Nalehko výstup na Branu (2252) - Kotliči (1974) –
Turska gora (2251) - Frischaufov dom (1396) – vodopád Rinca – Logarska dolina – Dom
Planincev (837) AUTOBUS
Přechody: Trasa A: Luče (515) – Koča na Loki (1534) 3h – Velka Raduha (2062) 4,5h - Koča na Grohatu
(1460) 5h – Koča pod Olševo (1 325 m) 8h – Gostišče Sestre Logar (735) 11h
Trasa B: Gostišče Sestre Logar (735) –Koča na Klemanči jami. 3h – Škarje 6,5h – Kocbekov dom 7,5h Kamniška k. 10,5h- Frischaufov d. 13h – Dom Planincev 15h.
Koča na Klemanči jami – Ojstrica 5h – Kocbekov dom 6,5h (velmi těžké, může být i sníh !)

Další informace:
Stravování: Z vlastních zásob. Pivo a limonády budou k prodeji v autobuse. Nezapomenout na lahev na vodu, v
horách je málo vody - vápenec. Vhodný je vařič (plyn, benzin, líh). Na chatách možnost stravování za ceny
už i pro nás přijatelné (pivo 2€, hemenex 4€, klobása 3€).
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, nebo na chatách (lůžka + matrace) : Koča na Loki(75), Koča na Grohatu - (20+20), Koča pod Olševo (45+40), Gostišče Sestre Logar (18+0) , Koča na
Kkemenči jami - (14+10), Kocbekov dom - (25+25), Kamniška koča - (45), Frischaufov dom - (12+80),
Dom Planincev - (30), ve kterých je možno se ubytovat, takže se dá celá trasa absolvovat na lehko s
ubytováním na chatách. Cena za nocleh na osobu a den 5 -15 €, na legitimaci KČT možná i sleva.
Výstroj: V horách je nutno počítat vždy se vším, proto teplá bunda nebo svetr s větrovkou přijdou často vhod.
Pláštěnka je dobrá jako talisman na dobré počasí. Na trasách je řada zajištěných cest lany (Ojstrica, Brana,
Turská hora) vhodný je prsní úvaz.
Důležité: Vezměte sebou osobní lékárnu, obinadlo, náplasti atd. Jako cestovní doklad OP nebo cestovní pas.
Každý jede na vlastní nebezpečí, proto je dobré se nechat pojistit. Rozhodně si vezměte legitimaci KČT,
určitě se bude hodit!!!!!
Trasy: 1.etapa 3 dní ( Luče – Velika Raduha - Olševo - Logarská dolina), na cestě jsou 3 chaty, 2.etapa 5 dní
(Kamnické a Savinjské Alpy), zde je na trase 6 chat. Možno dělat i jednodenní výlety z Logarské doliny.
Cena akce za dopravu: 3000.- Kč . Pro členy KČT 200.-Kč sleva. Zálohu 300.-Kč zaplatit současně s podáním
přihlášky. Doplatek do 30.6.2010. Možno platit osobně nebo na účet 0402881023/0800, variabilní symbol =
rodné číslo před lomítkem (6 číslic).
Doporučené kapesné: cca 20 € - 120 € (při ubytování na chatách)
A na závěr: Nezapomeňte doma dobrou náladu, bez ní jste v horách nadobro ztraceni.
Trasy jsou na mapě: Kamniško/Savinjske Alpe ( freytag a berndt) WK 471
Přihlášky: Vladimír Zíta, 326539980, mobil: 721339978, adr.: 28.října 909, 277 11 Neratovice,
email: vzita@centrum.cz skype: vladimir8833
Ve vlastním zájmu se přihlaste na zájezd včas, čím dřív tím lépe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na akci:

SLOVINSKO 2010 * Kamnické a Savinjské Alpy - 2

Jméno příjmení:..........………………………………................……...................................…..
Data narození: .....……………................ Bydliště: ....…………………...…............................
č.telefonu: ...............……………..........… e-mail……………………………………..….…...
datum:…………………………podpis účastníka zájezdu:...……………………..........…

