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Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 02, datová schránka hjyaavk 
_____________________________________________________________________________ 

 

Prostějov dne 16. dubna 2017 

         Počet listů: 1 
           

 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na II. setkání Komise pro rodinu – Výšlap na rozhlednu Velký 

Kosíř „Špekáčkování“ dne 7.5.2017. 

 

Jedná se o výlet pro rodiny a přátele příslušníků 8. SR BAF, kteří v současné době plní 

své úkoly v zahraniční operaci. 

 

Vybrat si můžete ze dvou tras. 

Trasa A dlouhá 2.2 km v jedné délce.  

Start v Čechách pod Kosířem u vchodu do zámecké zahrady v 9:30 hodin.  

Odchod v 10:00 hodin pěšky po zpevněné lesní cestě určené pouze pro pěší turistiku. 

Předpokládaná doba pěší túry 1 hodina. 

 

Trasa B dlouhá 2.8km v jedné délce. 

Start ve Slatinkách u obecního úřadu v 10:00 hodin.  

Zde máte možnost využít turistického vláčku, který odjíždí v 10:30 hodin (pouze pro prvních 30 

přihlášených).Děti do 3 let bez nároku na sedadlo (mohou sedět rodičům na klíně)-ZDARMA, 

přeprava kočárků zajištěna, přeprava domácích mazlíčků zakázána. 

V 10:30 hodin vyrazí také zbylá část osob pěšky opět po zpevněné cestě lesem. Předpokládaná 

doba pěší túry 50 minut. 

Odjezd vláčku zpět do Slatinek je ve 14:15 hodin. 

 

Bohužel rozhledna je v současné době z technických důvodů uzavřena, ale můžete využít 

její kiosek k zakoupení suvenýrů. 

U rozhledny je zbudováno posezení a několik ohnišť. 

 

K dispozici Vám budou špekáčky, chléb, hořčice, kečup a šťáva. 

Pro případ potřeby bude zajištěn i zdravotní dozor. 

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 24.4.2017 8,00 hodin ve tvaru dle přílohy na email: 

kopr102.pzpr@centrum.cz. 

 

V Čechách pod Kosířem máte možnost navštívit Muzeum historických kočárů, muzeum 

hasičské techniky a také nově zrekonstruovaný zámek. Řeší každý individuálně.  

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi za Komisi pro rodinu 

         

                major Ing. Karel MICHENKA 

           předseda Komise pro rodinu 

mailto:kopr102.pzpr@centrum.cz

