KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
JIHOMORAVSKÁ OBLAST
O KČT KLUB TURISTŮ A LYŽAŘŮ BRNO
TOM HOROLEZČATA
pořádají pod záštitou starosty obce Lelekovice pana Jaroslava Diviše
44. ročník veřejně přístupné akce

NOVOROČNÍ
VÝSTUP NA BABÍ LOM
čtvrtek 1. ledna 2015 od 10.30 do 14.00 h
PROGRAM:
Průběžně příchod po zvolené přístupové cestě na vrchol Babího lomu – 562 m n. m. Pozor –
vrchol není na rozhledně! Od rozcestí „U jelínka“ po modré a červené značce do sedla na
hřebeni. Tam bude organizována sbírka Novoroční čtyřlístek.
Čtyři novoroční dobré skutky (Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví)
1. Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních tím, že jej
vezmeš s sebou.
3. Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na rozšíření programu KČT
„Turistika pro všechny“, ve kterém KČT buduje turistické trasy pro zdravotně
postižené spoluobčany – vozíčkáře. Přispět můžeš jakoukoli částkou i
opakovaně přímo na účet č. 51-0938150237/0100 vyhrazený pro tento účel.

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš odznak Novoroční

čtyřlístek a kalendářík.

Ze sedla severním směrem po vlastním značení opatrně na vrchol – 562 m n. m. Na vrcholu
razítko akce Vystup na svůj vrchol. Akci pořádá KČT na podporu výstavby Bezručovy chaty
na Lysé hoře, vybírá se příspěvek min. 10 Kč. Na vrcholu zájemci dále dostanou Kalendář
turistických akcí Jihomoravského kraje na rok 2015 a pamětní list s příležitostným razítkem
Novoročního výstupu na Babí lom.
Na místě je možné vyzkoušet slanění, výstup a lanovku pod vedením cvičitelů vysokohorské
turistiky. Po sestupu zpět do sedla lze navštívit rozhlednu na Babím lomu (po červené značce,
při namrzlém terénu po hřebeni s maximální opatrností, lépe po modré značce úbočím).
Doporučené trasy:
1.
2.
3.
4.
5.

Česká – Lelekovice – Babí lom (3km) – Vranov – Adamov (9 km)
Kuřim – Podlesí – Babí lom (3 km) – Lelekovice – Česká (6 km)
Vranov – Babí lom (3 km) – Lelekovice – Česká (6 km)
Útěchov – Vranov (v kostele betlém) – Babí lom (5,5 km) – Lelekovice – Česká (8,5 km)
Blansko – Svinošice – Babí lom (9,5 km) – Česká (12,5 km)

6. Bílovice – Vranov – Babí lom (11 km) – Česká (14 km)

Informace o akci: Ing. Luděk Leder, 736 754 070, l.leder@seznam.cz (Novoroční čtyřlístek, Vystup
na svůj vrchol), Miloš Stejskal, tel. 739 033 769, stejskalmilos@seznam.cz (VHT),
Ing. Bohumil Polesný, tel. 608 129 534, bopol@seznam.cz, www.ktlbrno.cz

Srdečně zveme!

