
Zveme Vás na jarní terénní akci Farního sboru ČCE v Přerově 
(připravovanou ve spolupráci s Environmentálním centrem Přerov) 

 
 
 

Hostýnky 2010 
aneb pěší exkurze z Tesáku na Sv. Hostýn a do Bystřice pod Hostýnem 

 
 
 

Termín konání:   sobota 15. května 2010 
 
 

Odjezd autobusu:  7.00 hod (nástupiště č. 18 na aut.nádraží v Přerově = místo 
srazu, nebo nástup na zastávce Želatovská MHD v 7.05 hod) 

     
 
Stručný program:  Jízda autobusem a chůze… :-) 
 
 
Podrobný program: Pohyb, hry a povídání na čerstvém vzduchu… o Hostýnských 

vrších, o ptačí oblasti, o zdejší přírodě, valašské kultuře a 
historii. Návštěva jednoho z nejznámějších mariánských 
poutních míst na Moravě – proslov o historii poutního místa. 
Procházka křížovými cestami. Výstup na „císařskou rozhlednu“. 

 
 
Nutné vybavení: Boty do terénu (pohorky nebo pevné botasky), oblečení do hor, 

kde je značně chladněji než v Přerově, vybavení do deště 
(pláštěnka, pončo nebo nepromokavé outdoorové oblečení, 
popř. deštník – ale ten je v terénu opravdu nevhodný), dostatek 
pití (min. 1 litr na osobu, nejlépe čaj v termosce) a OBĚDO-
SVAČINU (vlastní zkušenost: Nikdy nespoléhej na cizí zdroje a 
hospody v rekonstrukci…). Pokud máte nějaké speciální akutní 
léky, nezapomeňte si je vzít s sebou! Kartičku zdrav.pojišťovny. 

 
Peníze:  Každý si platí cestu a další výdaje sám, pokud se na místě 

nedohodne jinak. V autobusu nahlásíme „na Tesák“ a děti 
nezapomenou případné slevové kartičky. Cesta trvá 1 hodinu. 

 
 

Těšíme se na Vaši ú čast !! 
Petr Rejzek a Petr Kulík 

__________________________________________________________________________ 
Důležité organizační poznámky: 
 

1. Akce se koná za hezkého počasí. Přeháňky nás však nemusí odradit. V případě 
pochybností volejte, zda-li se akce koná (Petr Rejzek – mobil 737 167 974  – prosím 
ihned si jej uložte do mobilu nebo napište na lístek a vložte do peněženky – jde také 
o urgentní číslo v případě jakýchkoli komplikací v horském terénu). 

2. Prosíme o účast jen ty, kteří v daný den nebudou mít další soukromou či sborovou 
akci (návrat nejsme schopni garantovat – snad v 15.15 nebo 16.20 hod v Přerově). 

3. Pokud máte o exkurzi zájem, prosíme o zapsání na seznam v kostele nebo nahlášení 
jména a počtu osob na e-mail petr.rejzek@centrum.cz. 

4. Tempo exkurze bude přizpůsobeno především programu, ale hlavní vedoucí se bude 
snažit brát ohled na pomalejší účastníky. Nejmenší děti potřebují bezpečné a 
pohodlné nosičky. Kočárky v žádném případě. 
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