Sraz účastníků:



v sobotu 21. 5. 2016 v 6.40 hod
před vlakovým nádražím Ostrava-Střed

Odjezd vlaku:
 SPOLEČNĚ z nádraží Ostrava Střed v 6.57 hod (možno různě přistoupit, dle přiloženého jízdního řádu)
Ve Frenštátu pod Radhoštěm přestup na vlak do Veřovic v 8.13 hod
 INDIVIDUÁLNĚ – AUTEM, doporučujeme nechat auto u vlakového nádraží Frenštát pod Radhoštěm a přidat se ke
skupině a pokračovat vlakem v 8.13 hod do Veřovic
Po výstupu ve Veřovicích se vydáme po modré na 6 km dlouhou trasu na Velký Javorník. Zde nás čeká cca hodinová přestávka
na občerstvení (oběd) z vlastních zásob nebo v místní hospůdce. Určitě si nenecháme ujít pohled z místní rozhledny. Dále se
vydáme po zelené na Horečky, kde navštívíme naučnou stezku Beskydské nebe (část je tvořena vzdušným chodníkem), případně
si prohlédneme Skokanské můstky (dle časových dispozic). Celková délka trasy je cca 11 km a je vhodná i pro rekreační turisty.
Návrat do Ostravy: z Frenštátu pod Radhoštěm v 15.53 hod – v Ostravě v 17.00 hod.
Výlet je určen:
 Pro všechny milovníky přírody a turistiky – rodiče s malými i velkými dětmi – DIA i neDIA
 Pro samotné DIAděti od 13 let – pouze děti, které jsou samostatné a schopné samy si řídit svůj diabetes (hlídat hodnoty
glykémie při pohybu-sportu, dodržovat režim). Děti sebou budou mít prohlášení rodičů, že s účastí na výletu souhlasí a
přenechávají na dítěti zodpovědnost za problematiku diabetu. Dítě musí být poučeno, že po celou dobu výšlapu se bude
pohybovat se skupinou nikoliv individuálně, v případě jakýchkoliv problémů se obrátí na některého z vedoucích výletu!!!
Sebou:
 Správné oblečení a obutí
 Dostatek pití a stravy (diabetici i pro případnou hypoglykémii)
 Peníze na vlak, občerstvení nebo oběd
Vedoucí výpravy: Tomáš Žůrek
Za Centrum pro dítě s diabetem: Šárka Nosálková - tel. 731501020
Vyplněné přihlášky zašlete na e-mail: prihlassenaakcios@seznam.cz nejpozději do 15.5.2016

