VÝLET – NOVÝ A STARÝ JIČÍN
Sraz: Ve čtvrtek 27.7. v 8:15 v prosklené hale vlakového nádraží Ostrava Svinov
Cesta:










vlak R 840 - odjezd 8:47 Ostrava Svinov; příjezd 9:05 Suchdol nad Odrou
vlak Os 13360 – odjezd 9:15 Suchdol nad Odrou; příjezd 9:29 Nový Jičín město
bus 88066825 – odjezd 10:00 Nový Jičín, aut. nádr.; příjezd 10:10 Starý Jičín, škola
pěšky od zastávky ke zřícenině hradu Starý Jičín - do 30 minut, mírný kopec, lavičky
na hrad dorazíme cca v 10:40, podíváme se na výhledy, dáme si svačinu, popovídáme
rozdělíme se na 2 skupiny – fyzicky náročnější a méně náročnější program:
1. skupina - fyzicky méně náročnější program
 po prohlédnutí hradu a odpočinku pozvolná stejnou cestou zpět k zastávce
 bus – odjezd 12:36 Starý Jičín, škola, příjezd 12:50 Nový Jičín, aut. Nádr.
 oběd, prohlídka náměstí a města, procházka
2. skupina - fyzicky náročnější program
 v cca 11:15 odpojení od 1. skupiny na hradě, k „oční studánce“ lesem
 v cca 11:45 u studánky, ve 12:15 cesta od ní zpět po žluté značce směrem na
Skalky kolem hospody u medvěda – tam v cca 12:50 oběd
 po obědě cesta pěšky do Nového Jičína, připojení k 1. skupině
vlak Os 13369 – odjezd 15:36 Nový Jičín; příjezd 15:50 Suchdol nad Odrou
vlak R 835 – odjezd 15:55 Suchdol nad Odrou; příjezd 16:14 Ostrava Svinov

Nezapomeňme na:
 turistické oblečení a pevné obutí
 pořádnou svačinu a dostatek pití, kdo chcete, tak i pet-lahve na vodu ze studánky 
 peníze s sebou – celkem by cesta měla stát do cca 150 Kč – zpáteční vlaková jízdenka bez
slevy 114,- Kč (s případnou slevou méně); autobus 18 Kč jedna cesta; počítejte i s penězi
na jídlo
Zájemci, hlaste se P. Šulákové na 777 034 882.
V případě špatného počasí budeme nahlášené informovat formou sms o přesunu termínu.
Na všechny se těší vedoucí výpravy Pavel Ševčík. 

