Autobusový zájezd

Za princeznou Jasněnkou a létajícím ševcem
pořádaný v sobotu dne 30.4.2016 Klubem českých turistů Hlinsko
Vedoucí zájezdu (přihlášky a placení): Vladislav Bárta, Blatno11, 723168123, vladislav.barta@centrum.cz
SOS telefon na řidiče: p. Kopecký 723 932 796 (SOS)
Cena zájezdu: 190,- člen KČT, 95,- junior KČT do 19 let, 270,- nečlen; 230,- nečlen junior do 19 let.
Platit je také možné na účet 26698013/0800. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno.
Doporučená mapa: KČT č. 51 - Haná-Prostějovsko, Konicko a Litovelsko, Obdržíte mapu s popisem tras.
Odjezd z Hlinska: V 6.00 hod. ze zastávky Pošta u Lídlu
Trasa č.1 (7,5 km): Loštice (příjezd 8,30), po prohlídce města půjdeme po naučné stezce Lišky Bystroušky
přes Babí skálu (4,3 km) a Jeřmaň (5,5 km) na hrad Bouzov (7,5 km). Přejezd
autobusem (16:00) z Bouzova do Javoříčka.
Trasa č.2 (8,5 km): Po prohl. hradu Bouzov půjdeme po žluté značce přes Blažov (3,2 km) do Kadeřiny (5
km), odtud dále po modré značce na Zkamenělý zámek (6,3 km) a Javoříčské
jeskyně (7.2 km) do Javoříčka na autobus.
Trasa 3 (16 km): Loštice (příjezd 8,30), po prohlídce města půjdeme po naučné stezce Lišky Bystroušky
přes Babí skálu (4,3 km) a Jeřmaň (5,5 km) na hrad Bouzov (7,5 km). Po prohlídce
hradu půjdeme po žluté značce přes Blažov (10,7 km) do Kadeřiny (12,5 km), odtud
dále po modré značce na Zkamenělý zámek (13,8 km) a Javoříčské jeskyně 14,7 km
do Javoříčka na autobus. Všechny trasy se dají jít i v protisměru.
Odjezd z Javoříčka: V 18:00 hod.
Místopis:

Loštice jsou město ležící na řece Třebůvce v jižní části okresu Šumperk
v Olomouckém kraji. Město bylo založeno jako trhová ves v polovině 13.
století. Žije zde okolo 3 tisíc obyvatel. Loštice jsou známy zejména díky
dlouhé tradici výroby olomouckých tvarůžků. Obec Loštice byla založena
jako trhová ves ve 2. polovině 13. století na místě, kde se již dříve
nacházela stará slovanská osada. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1267, kdy biskup Bruno ze Schauenburku přikoupil od Petra z
Loštic popluží. Ve 14. století jsou Loštice označovány jako městečko, kde
se pravidelně konaly trhy a výroční slavnosti. Od 15. století je historie
města spojena s židovskou komunitou. V Lošticích Židé založili v roce
1544 hřbitov a roku 1571 byla postavena synagoga. V 17. století město
zasáhl rozsáhlý požár a letní povodně. Na počátku 18. století v Lošticích žilo téměř dva tisíce obyvatel. Muzeum olomouckých
tvarůžků, které nabízí pohled do historie výroby Olomouckých tvarůžků a podniková prodejna firmy A. W., která nabízí široký
sortiment tvarůžků. Tvarůžková cukrárna, která již od roku 2009 vyrábí originální
Poštulkovy tvarůžkové moučníky – slané zákusky s jemnou tvarůžkovou pěnou. Nabízí
také rychlé občerstvení jako je tvarůžkový bramboráček, mls či hot dog.
Babí skála jak zní hrdé pojmenování pár větších kamenů až šutrů na malém ostrohu
vybíhající ze západní rozsochy vrcholu Hlínky jižně od Loštic v Bouzovské vrchovině.
Nicméně je vcelku příjemnou zastávkou u turistické modré značky mezi Lošticemi a
Bouzovem. Od Vlčic k Jeřmani se přimyká ke svahu tok říčky Třebůvky, díky níž jsou
západní svahy přilehlých kopců dosti prudké a eroze místy odhalila nějaké skalky.
Původně byl snad s ostrohu i nějaký výhled, hlavně tedy do údolí Třebůvky, mezi větvemi
se dá najít i samotný Bouzov
Hrad Bouzov - Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází
v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili
příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád
německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen
za národní kulturní památku. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými
předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu typického
romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé
přestavbě v letech 1895-1910. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž.
Jako jeden z mnoha filmů zde byla natočena pohádka O princezně Jasněnce a
létajícím ševci. Více o prohlídkách a cenách níže.

Zkamenělý zámek u Javoříčka se nachází v krasové oblasti (Javořičské jeskyně) s
přiléhajícími zachovalými bučinami a je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk. Jedná
se o mohutné vysoké vápencové skalisko se vzácným rostlinstvem, které se zvedá do výšky
54m nad hladinou potoka. Níže, ve výši 25 m je částěčně zřícená skalní brána, v jejíž stěně
najdeme vchod do velké ponorné jeskyně. Na vrcholu skaliska stávala v dávné minulosti tvrz
Branky, která již na sklonku 14. století byla zbořena. Dnes
jsou patrné pouze zbytky příkopů a valů.
Javoříčské jeskyně se nacházejí v oblasti zvané Javoříčský kras na severu Drahanské
vrchoviny. Plocha Javoříčského krasu je 6 kilometrů čtverečních a je tvořena ostrůvky
devonských vápenců. Místo polohou spadá také do Národní přírodní rezervace Špraněk.
Prohlídka Javoříčských jeskyní je možná v délkách tras – 460 metrů / 40 minut a 788 metrů / 60
minut. Celková délka známých chodeb je více než 4000m. Teplota vzduchu je celoročně 8°C a
relativní vlhkost 99%.
Javoříčko – jméno obce je spojeno s tragickými událostmi konce 2. světové války. Od
roku 1944 působila v oblasti partyzánská skupina Jermak-Fursenko. Mimo akcí
zaměřených k ničení nepřátel, prováděla tato skupina také zastrašovací akce na
civilním obyvatelstu. Dne 9. dubna 1945 zastřelili partizáni v místní hájovně Hildu
Viktorovou i s malými dětmi Hennelore a Manfredem, dva zajaté Arménce a Václava
Dostála. Po zapálení hájovny zastřelili také k požáru jedoucího starostu Veselíčka Františka Malínka. Následně dne 5. května 1945 obsadil Javoříčko oddíl SS z Bouzova.
Zastřelili 38 mužů starších 15-ti let a došlo k vypálení obce.

Další důležité informace – telefon, otvírací doba, ceny
Bouzov 775888960 9.00 – 16:00 Prohlídkové trasy: Hrad se představuje II . pouze do 12:00. 50 min. Prohlídka je v provozu v
době uzavření rytířského sálu. (stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň, jídelna pro hosty, rytířská chodba, podsebití,
Alžbětino křídlo, pokoje velmistra, arkýřový pokoj, slavnostní schodiště, studna, kaple, zbrojnice. Bez rytířského sálu). Prohlídka
je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory. Posl. prohl. 15:00 plné vstupné 120,- Snížené- senioři nad 65 a děti 6-15 80,-;
Rodinné 320,-; Hrad se představuje I . od 13:00 do 15:00 40 min. Prohlídka reprezentačními prostorami hradu – základní trasa
(stará kancelář, jídelna velmistra, sloupová síň, lovecká síň, rytířský sál, kapitulní síň, kaple, zbrojnice, II. nádvoří se studnou).
Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory. Posl. prohl. 15:00 plné vstupné 120,- Snížené 80,- Rodinné 320,- Erbovní
bestie: Tuto prohlídku je možné předem zakoupit pouze k prohlídce Hrad se představuje I a II. 15 min. Výstava erbovních bestií nadpřirozených bytostí z erbů evropské šlechty v severním sklepení hradu. Plné vstupné 40,- Snížené 20,- Čarodějnice na hradě:
Prohlídka pouze 30.4. od 13:00 do 15:00 Ceny 150,- 100,- 450,-.
Javořické jeskyně: 585345451 9:00-15:00 Poslední prohlídka začíná v 15:00 Vstupné 130 sen 90, děti,stud. 70. Ti z vás,
kteří se domníváte, že to do 15:00 k jeskyním nestihnete, tak je možnost přejet autobusem hned ráno do Javoříčka a trasu si
otočit. Nebo využít přejezdu autobusu z Bouzova do Javoříčka ve 14:00.
Loštice – Muzeum olomouckých syrečků 583401211 9:00 – 17:30 Vstupné 30, 50, 90 (rod.) Na náměstí je prodejna

olomouckých syrečků. Doporučení: Kdo si bude chtít prohlédnout muzeum. Bude muset ráno počkat (prohlídka Loštic) nebo si
trasu otočit s cílem v Lošticích.

Loštice - občerstvení U Coufalů, U rytíře obě poblíž náměstí s dostatečnou kapacitou.
Javoříčko - občerstvení Chata Jeskyňka 777190761 občerstvení v bezprostřední blízkosti u Javořických jeskyní. Bufet na

parkovišti v Javoříčku – nepodařilo se ověřit uzavírací dobu. Rekreační středisko Javoříčko 604545343 - 200 m jižně od památníku
směrem na Březinu. Ve všech třech zařízeních je omezená kapacita, proto je nutné se mezi ně rozptýlit.

Odjezdy autobusů Hlinsko 6:00 zast. pošta u Lídlu. Oda autobusy zastaví v Lošticích (vystoupí turisté na trasu Loštice – Bouzov
– Javoříčko) Oba přejedou hned z Loštic do Bouzova (výstup na trasu Bouzov – Javoříčko nebo Bouzov – Loštice). 1. bus pana
Kopeckého bude hned pokračovat do Javoříčka (výstup na trasu v protisměru Javoříčko – Bouzov – Loštice) 2. Bus bude
z Bouzova odjíždět až ve 14:00. Přejede do Javoříčka. 200 m od parkoviště v Javoříčku jsou Javoříčské jeskyně, kde poslední
prohlídka začíná v 15:00 + prohlídka Javoříčka. Večer je odjezd obou autobusů z Javoříčka. v 18:00. Oba budou zastavovat
v Bouzově (P) a v Lošticích (náměstí).

