
Tisková zpráva
      Novoroční čtyřlístek

 

Klub českých turistů pořádá již 10. ročník celoplošného seriálu pochodů Novoroční čtyřlístek.

Název této akce je odvozen od čtyř novoročních (event. silvestrovských) dobrých předsevzetí: 

1. Jdi se první den v novém roce (event. poslední den ve starém roce) projít
2. Poznej při tom kus svého okolí, na které nemáš v průběhu roku čas
3. Pozvi na tuto vycházku někoho dalšího, který potřebuje v tento den kontakt s kolektivem
4. Přispěj, zaplacením 20 Kč na sbírku pro potřebné

 
Sbírka je již čtvrtým rokem určena na vybudování turistických tras pro zdravotně postižené – 
vozíčkáře (původně byl výtěžek sbírky určen pro zrakově postižené, nadaci Světluška).
 
Pochodů zařazených do této akce je 47 a konají se na různých místech naší vlasti. Informace 
naleznete na www.kct.cz. 
 
V tomto roce Vás jmenovitě chceme pozvat na pražský pochod „Silvestrovskou Prahou za historií“. 
Ten pořádá odbor KČT Vojty Náprstka již po deváté a provede vždy účastníky nějakou částí Prahy 
a jejího okolí tak, aby poznali méně známá místa či místa, kde došlo k významným změnám a 
upozorňuje je při tom na jejich spojení se vzdálenější i méně vzdálenou historií, architekturou, 
uměním atp.
 
 Také letošní 9. ročník tohoto pochodu bude mít podobné zaměření. V roce, kdy jsme vzpomínali 
největší české protinacistické akce 2 svět. války, to je atentátu na říšského protektora Reinharda 
Heydricha, vás provedeme místy, kde se ukrývali parašutisté před a po atentátu, místy, kde žili 
stateční čeští vlastenci, kteří svoji podporu parašutistů téměř všichni zaplatili životem. Akci děláme 
s podporou Českého spolku veteránů výsadkových vojsk a Vojenského historického ústavu. 

 
Silvestrovskou Prahou za historií

 
Start 11.00 – 12.30 hodin na piazette Národního divadla (nádvoří obklopené moderními budovami, 
vedle hlavní budovy). Celá trasa je dlouhá 11km, je jí však možno ukončit po 7km. 
Každý účastník, který přispěje částkou 20 či více Kč do sbírky, obdrží hezký odznak Novoročního 
čtyřlístku (každý rok je v jiné barvě). Kromě toho obdrží podrobný itinerář s popisem cesty a 
s popisem všech pozoruhodných míst na ní. V letošním roce pak k tomu ještě obdrží podrobnější 
popis míst na trase, spojených s historií československých parašutistů, kteří připravili a provedli 
atentát. Bude v něm také uveden cíl pochodu i místo, kde je možno pochod ukončit dříve. 
Cíl 13.00 – 17.00 hodin.
 
Na pochod vás srdečně zvou organizátoři z odboru KČT Vojty Náprstka.

 


