
         
PLÁN AKCÍ ODBORU KČT TRUTNOV  

NA ROK 2017 

Datum Přesunový 

prostředek 

Akce Poznámka 

01. 01.01. 
neděle 

pěší Trutnov-Starý Rokytník-Rubínovice 
vedoucí: Baudyš 
 

V 9 hod. u kašny na 
náměstí 

14.01.  
sobota 

pěší Svoboda/Úpou – Janské Lázně – Zlatá vyhlídka 

vedoucí: Zapadlová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

24.01.  
úterý 

 členská schůze odboru KČT Lokomotiva Trutnov 

řídí: Tichý  
Salonek 

Hotel Patria v 17hod 

28.01. 
sobota 

pěší  Memoriál J.Axmana 
Chotěvice – Čermná - Hostinné 

vedoucí: Hák 

Trutnov dle vývěsky 

11.02. 
sobota 

pěší Zimní pochod – Rtyně – Odolov- M.Svatoňovice 

vedoucí: Chudobová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

25.02. 
sobota 

pěší Starkoč-Studnice-Kramolna-Náchod 

vedoucí: Kubínová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

11.03. 
sobota 

pěší Náchod-Babí-Pavlišov-Hronov 

vedoucí: Čermáková 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

25.03. 
sobota 

pěší Mladé Buky – Sklenářovice (výlet za bledulemi) 
vedoucí: Dušková 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

01.04. 
sobota 

pěší pořádání a účast na veřejné  turistické akci odboru 
První jarní kilometry - pěší 10 - 35  a cyklo 25 - 60 km 

 

start v 07 – 10 hod.     
z internátu SLŠ v 
Lužické ul. 

15.04. 
sobota 

pěší Bílá u Bílého-zahájení tur.sezóny v Jestřebích horách 
Velké Svatoňovice-Panská cesta-M.Svatoňovice 

vedoucí: Penzéšová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

29.04. 
sobota 

pěší Jarní provětrání Žacléř 
vedoucí: Švábová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

06.05.  
sobota 

pěší Šmajd Novoměstskem - Nové Město /Metují  
vedoucí: Baudyš 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

20.05. 
sobota 

 

pěší Mezinárodní Polický vandr 
vedoucí: Zapadlová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

27.05.  
sobota 

pěší, cyklo pořádání a účast  na veřejné turistické akci odboru Za 
trutnovským drakem - pěší 11 - 50, cyklo 14 - 100 km 

 

start v 06 - 10 hod.        
internát SLŠ  Trutnov 

08.06. 
čtvrtek 

zájezd Polsko – Pstružná  
vedoucí: Dreslerová  

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

22.06.  
čtvrtek 
 

pěší Zájezd KČT - Kokořínsko 

vedoucí: Zapadlová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

08.07. 
sobota 

pěší Adršpach – Křížový vrch- Zdoňov- Adršpach  
vedoucí: Dušková 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 
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22.07. 
sobota 

pěší Jaroměř – Kuks - Betlém 
vedoucí: Hák 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

05.08 

sobota 

pěší Červenokostelecká stovka 

vedoucí: Kubínová  
odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

19.08.  
sobota 

pěší Šmajd naším okolím  -  Bohuslavice/Úpou 

vedoucí: Chudobová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

02.09. 
sobota 

pěší Voletiny – okruh Křížová cesta – Kaplička –Poříčí - 
Lhota 

vedoucí: Čermáková 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

09.09. 
Sobota 

pěší Vandr přes Vraní hory  – Žacléř  
vedoucí: Dresslerová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

23.09. 
sobota 

pěší Výlet KČT Trutnov 
 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

07.10. 
sobota 

pěší účast na Memoriálu Miroslava  
 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

21.10. 
sobota 

pěší Úpice – Kréta – Svobodné - Úpice 

vedoucí: Vašíčková , Kovaříková 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

04.11. 
sobota 

pěší Poslední pochod roku – Nová Paka 
vedoucí: Penzéšová 

odjezd Trutnov dle 
vývěsky 

18.11. 
sobota  

pěší Trutnov – Dvoračky –u Pěti Buků - Trutnov 

vedoucí: Švábová 

dle vývěsky 

02.12. 
sobota 

pěší Zakončení turistické sezóny 
vedoucí: Baudyš 

dle vývěsky 

28.12. 
čtvrtek 

pěší tajný výlet 
 

dle vývěsky 

 

        Doba odjezdů vlaků a autobusů bude upřesněna na vývěsce, kterou proto pozorně sledujte!! 

        Tento plán naleznete rovněž na webu na adrese www.kcttrutnov.com 

 

        Bližší informace k jednotlivým akcím se objeví včas na vývěsce odboru, jež se nachází mezi     
kruhovým objezdem u budovy Úřadu práce v Trutnově/naproti autobusovému nádraží/ a Komerční 
bankou, resp. Smart Energy a.s. Dále je budete nalézat na webové adrese. 

 

Také se můžete podělit se svými zážitky i z jiných libovolných turistických akcí, které 
lze doručit do schránky KČT v ZPA Trutnov – Reportáže a ostatní. 

 

         Reportáže z turistických a jiných akcí budou přepsány a budou se objevovat na vývěsce, a na webu. 

http://www.kcttrutnov.com/

