
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá víkendové poznávání zajímavého koutu českého Slezska; drsný kraj, drsní lidé 

 

Cesta na sever 
čt – ne 12. – 15. 5. 2022 │ Krnov a okolí 

Čtyři květnové dny strávíme v Krnově a okolí, kde se budeme věnovat pěší (i cyklo) turistice, poznávání přírody, 

historie a současných nálad na Krnovsku a v přilehlém Osoblažském výběžku, kam vede jedna z mála funkčních 

úzkokolejných drah. Bydlet budeme přímo ve městě. Pár dnů, které v regionu strávíme, postačí sotva na 

základní ochutnávku toho, co je tento drsný kraj s drsnými lidmi zač. Určitě to není náš poslední výjezd 

severním směrem od Olomouce. Kapacita akce je 18 účastníků včetně organizátorů. 

 

 

 
 Doprava 

Krnov je z Olomouce dobře dopravně dostupný vlakem bez přestupu, pojedeme tedy skupinově vlakem. 

Individuálně lze za námi dojet autem nebo jinak. 

 

Ubytování a stravování 

V Krnově budeme ubytováni v Penzionu Pohoda kousek od vlakového nádraží i centra města, a to ve třílůžkových 

pokojích. Vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení a vybavenou kuchyňku s lednicí. K dispozici je 

připojení Wi-Fi. Mrkněte na www.pohodakrnov.cz.  

Kousek od penzionu je supermarket Lidl a další, nabídka restaurací a hospůdek ve městě je také dostatečná. 

Hlady ani žízní zaručeně neumřeme. 

 

 

 

 

 

http://www.pohodakrnov.cz/


Cesta na sever | čt – ne 12. – 15. 5. 2022 | Krnov a okolí 

 

 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška | www.malaliska.cz | „Vyznáme se i za humny!“ 

Návrh programu 
 

Čtvrtek  Odjezd z Olomouce v 15:05, příjezd do Krnova 16:51 

Ubytování 

Procházka centrem Krnova 

 

Pátek  Busem do Bohušova 

Bohušov: kostel sv. Martina, zřícenina Fulštejn 

Úzkokolejkou „Osoblažka“ do Třemešné, dál do Krásných Louček, občerstvení 

v restauraci U Kvasničků 

Pěšky, nebo busem na zámek Hošťálkovy (pěšky 1 hod.), prohlídka 

Zpět do Krnova z Hošťálkov busem. 

 

Sobota  Naučná stezka Staré hliniště, Kabátův kopec, vyhlídka Ježník, Jelení studánka, Bezručův 

vrch (https://mapy.cz/s/mulareveco) 13,5 km; 4 hod. 

 

Neděle  Synagoga, Cvilín – rozhledna Franze Josefa I., poutní kostel P. M. Sedmibolestné, 

zřícenina Šelenburk – špekáčky, a zpět do města a na vlak 

(https://mapy.cz/s/keranozene) 9 km; 2 ¾ hod. 

Odjezd vlakem do Olomouce 

 

 

    
 

 

Cena: 1 200 Kč člen / 1 500 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 
(V ceně je 3× ubytování v penzionu, nutno připočítat náklady na dopravu vlakem nebo jinak) 

Nebude-li se akce moci konat z důvodů způsobených epidemií koronaviru, vrátíme Vám celý zaplacený 

účastnický poplatek. 

  

 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/krnov2022  

 
Bližší info - organizátoři: Antonie Caleková, Dalibor Zálešák, Hynek Pečinka  

(tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

 

 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu  

u Generali České Pojišťovny, a.s. 

https://mapy.cz/s/mulareveco

