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TURISTICKÝ 

VÝLET 

S OPÉKÁNÍM 

Sluňákov                

 
Tentokrát se rozloučíme s létem turistickým výletem v Litovelském Pomoraví 
zakončeným společným táborákem. 
Cena: MHD 18,- (zóna 71), pronájem ohniště 250,- celkem – rozpočítáme podle 
počtu účastníků, nákup – buřty, pečivo 

 
Ráno pojedeme z Olomouce do Horky nad Moravou. Nakoupíme jídlo na 
opékání v místní samoobsluze a vyrazíme na procházku, trasa o kousek delší 
než jste zvyklí u normálních turisťáků.  
V době oběda založíme táborák u ekologického centra na Sluňákově a společně 
posedíme. Na místě je možné si koupit kávu, pití, zmrzlinu… 
Kdo se necítíte na turistiky, klidně můžete přijet jen na opékání cca (12 -
13hod.). Sluňákov je kousek od zastávky Horka-škola. 
 
Vezměte si sportovní oblečení a obuv. Do baťohu si přibalte pití, pláštěnku a 
repelent. V případě velmi špatného počasí bude výlet zrušen. 

 
Na turisťák se hlaste u pracovníků Společnosti Mana o.p.s. osobně nebo na 

tel. 774 403 431 
 

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 sraz na Tržnici (zastávka 
u bývalého kebabu) v 9:00 hod. 

(odjezd bus č.20 v 9:09) 
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ZASTÁVKA PŘEMÍSTĚNA K FILOZOFICKÉ FAKULTĚ 
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