Program PEV Zlín na
rok 2018
192. Lyžařský přejezd Javorníků 27.1. 2018
Tradiční jednodenní lyžařský zájezd. Přejezd z Melociku na Portáš a do údolí Vranče. Při špatných
podmínkách se zájezd nekoná. Cena 300 Kč, pro členy PEV 250 Kč.
Vedoucí : Josef Bezruč, mobil: 608 082 174, email: bezrucj@seznam.cz

193. Jizerské hory 3.2. – 10.2. 2018
Týdenní pobyt v Bedřichově v Jizerských horách. Ubytování s polopenzí v penzionu Diana. Jizerské
hory jsou rájem běžkařů. Jsou zde výborně upravené běžecké stopy. Doprava auty. Auta budou
obsazena podle přihlášených, aby bylo využito optimální vytížení.
Vedoucí: Lenka Bezručová, mobil: 737 226 294

194. Lyžařský přejezd Jeseníků 24. – 25.2. 2018
Odjezd autobusu v sobotu v 5:30hod. ze Zlína. Příjezd v neděli večer. Ubytování s polopenzí v
penzionu Pod Smrkem v Horní Lipové. Běžecké trasy v oblasti Ramzové, Paprsku, Šeráku a
Červenohorského sedla. Cena 1300 Kč. V ceně je ubytování, polopenze a doprava.
Vedoucí : Josef Bezruč, mobil: 608 082 174, email: bezrucj@seznam.cz

195. Zimní přechod Nízkých Tater 2.3. - 4.3.2018
Přechod se stany s přespáním na hřebenu. Nutný cepín a mačky. Tato akce se uskuteční při dobrých
podmínkách. V případě špatného počasí se termín posouvá. Po přihlášení budete kontaktováni 2 – 5
dní
předem. Doprava auty. Výdaje si platí každý sám.
Vedoucí: Dagmar Riesslerová, mobil: 776 580 119, email: dagmar.riess@volny.cz

Jarní Valná hromada 6.3. 2018
Členská chůze klubu PEV Zlín. Poslední termín přihlášení na zájezdy se slevou a doplatek členských
příspěvků. Zajišťuje: výbor PEV Zlín.

Setkání u táboráku 21.4. 2018
Tradiční zahájení sezóny u Chladné studny ve Vizovicích s táborákem, opékáním špekáčků a něčím
na zapití. Možnost výstupu na rozhlednu Doubrava. Sraz u Chladné studny kolem 14:00 hod.
po absolvování tras pěšky nebo na kole ze Zlína a Vizovic. Zajišťuje výbor PEV Zlín.

196. Krajem jižní Vysočiny 4.5. – 8.5. 2018
Program bude upřesněn podle aktuální situace. Ubytování s polopenzí. Doprava vlastními auty.
Rozdělení do jednotlivých aut bude po přihlášení zájemců tak, aby bylo využito optimální vytížení.
Záloha 500 Kč.
Vedoucí: Jirka Kalivoda, mobil: 602 528 079, email: kalisek.jiri@seznam.cz

197. Pyreneje 20.7. - 31.07.2018
Zájezd ve spolupráci s cestovní kanceláří Alpina. Poznáme nejkrásnější Centrální Pyreneje.
Projdeme Národní park Ordesa, kde kdysi voda a ledovce rozřezaly zemi do podoby dnešních
monumentálních kaňonů - Ordesa, Aňisclo a Pineta. Vystoupíme na dva třítisícové vrcholy - Taillón,
Mt. Perdido. Přejdeme do přírodního parku Possets y Maladeta, přes dvě horská sedla, až do údolí
Benasque. V závěru vystoupíme na nejvyšší vrchol Pyrenejí Pico de Aneto, který je se svou výškou
3404 m druhým nejvyšším vrcholem pevninského Španělska. Základní cena 12 800 Kč.
Vedoucí: Josef Bezruč, mobil: 608 082 174, email: bezrucj@seznam.cz

198. Makedonie 23.8.2018 - 2.09.2018
Zájezd ve spolupráci s cestovní kanceláří Alpina. Zájezd pro cyklisty i pěší turisty. Zájezd tvoří
zejména jednodenní cyklotúry, které jsou občas prostřídány pěšími výlety a poznáváním přírody,
historie a kultury s ochutnáváním výborné makedonské kuchyně a místních vín. Etapy jsou nalehko
s délkou 30 - 60 km. Čím nás bude více, tím bude možno uplatnit větší slevu. Základní cena 13 500
Kč.
Vedoucí: Jirka Kalivoda, mobil: 602 528 079, email: kalisek.jiri@seznam.cz

199. Západní Tatry - 26.9. - 30. 9. 2018
Autobusový zájezd s polopenzí a ubytováním. Ubytování je zajištěno v penzionu "Zelený dom"
ve Vitanové. K dispozici je bazének, fitko a možnost zdarma 1x během pobytu do sauny. Pokoje
vybavené TV, ledničkou a rychlovarnou konvicí. Pěší turistika a vysokohorská turistika. V oblasti se
nacházejí vrcholy Baníkov, Plačlivo, Baranec, Ostrý Roháč. Záloha: 1500Kč.
Vedoucí: Jarda Ondrušák, tel.byt: 573 398 380, mobil: 602 728 533, email: info@drasal.cz

200. Podzimní výlet do Luhačovic - 13.10. 2018
Akce pořadaná v rámci „Týdne zdraví 2018“ s přispěním statutárního města Zlína.
Vedoucí: Honza Spáčil, Mobil: 728 664 685, Tel.zam.: 577630333, email: jan.spacil@seznam.cz

Beseda u kamen 10.11. 2018
Tradiční zakončení sezóny s promítáním, přátelským povídáním, občerstvením a plánováním dalších
akcí. Zajištěno bude občerstvení a jiné dobroty jako obvykle. Zajišťuje: výbor PEV

Valná hromada 4. 12. 2018
Podrobné programy jsou k dispozici u vedoucích jednotlivých akcí nebo na Internetu pod
jednotlivými akcemi.
Členové klubu PEV Zlín mají do 8.1. 2018 přednost. Neplatí u zimních akcí.
Ceny zájezdů budou upřesněny do 6.3. 2018, kdy končí termín slevy za včasnou platbu.
Přihlášky i další informace od vedoucích akcí každý měsíc (1. pondělí) v 17:00 hod. v Zelenáčově
šopě ve Zlíně.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách klubu na adrese: ww.pevzlin.cz

