
Klub českých turistů Praha
Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2

Pondělí - Čtvrtek   10.00 - 18.00 hod.
metro trasa C, stanice I. P. Pavlova

roh Legerovy ulice a Fügnerova náměstí

tel.: 224 261 919, tel./fax: 224 498 355
mobil: 736 754 030, e-mail: info@kct.cz 
www.kct.cz, www.prahouturistickou.cz

UPOZORNĚNÍ:
Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí. 

Člověče, pohni se,
než bude pozdě!

Klub českých turistů Praha a partneři
vás zvou k účasti na 11. ročníku cyklu

PRAHOU 
TURISTICKOU 

část VII. - únor - březen 2013
Záštitu přijali: radní pro školství, sport a volný čas MHMP

JUDr. Helena Chudomelová, senátor Petr Bratský a
 starosta Městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký

Jen kousek od Prahy se nachází malebný historický 
pivovar Velké Popovice, ve kterém se pivo vaří už více 
než 135 let. Od dob uvaření první várky dodržujeme ve 
velkopopovickém pivovaru tradiční receptury a  klade-
me důraz na dobře odvedenou řemeslnou práci. Pojďte 
s námi nahlédnout podpokličku našich sládků! Ukáže-
me Vám, jak se vaří poctivé české pivo – Velkopopovický 
Kozel.
Provedeme Vás:
• expozicí zakladatele pivovaru Františka Ringhoffera 

a jeho rodiny
• historickou a současnou varnou
• ležáckými sklepy s ochutnávkou nefi ltrovaného piva 

Velkopopovický Kozel
• stáčírnou lahví a sudů 

Na závěr prohlídky se setkáte s živým maskotem pivova-
ru kozlem Oldou. Své blízké můžete potěšit originálním 
dárkem z Kozlího obchodu, který se nachází přímo v Ná-
vštěvnickém centru.

Prohlídky pivovaru Velké Popovice
Kozlí obchod

Otevírací doba: duben–září: denně 10:00–18:00 hod.
 říjen–březen: denně 10:00–16:00 hod.
Aktuální časy prohlídek zjistíte na 
uvedených kontaktech:
Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
Tel.: 323 683 425, e-mail: exkurze@kozel.cz
www.pivovar.kozel.cz a www.eshop.kozel.cz

Navštivte Kozlův pivovar 
a ochutnejte pivo přímo od sládka

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ
SPOLEČNĚ S OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) je dlouhá 
léta partnerem Klubu českých turistů a spolu s ním 
prezentuje možné způsoby aktivní prevence.

Všem pojištěncům nabízí:
Asistenční službu OZP , která dovede poradit, 
najít lékaře a pomoci když je třeba
Preventivní programy  pro všechny věkové 
kategorie, zaměřené na prevenci civilizačních 
onemocnění
On-line služby , mezi které patří zejména 
VITAKARTA – první elektronický zdravotní 
deník pro PC a mobilní telefony

… pro členy KČT - pojištěnce OZP navíc:
Členství v Klubu zdraví OZP, 

Výhody a příspěvky na zdravotní prevenci a  
podporu zdravého životního stylu,
… a další aktivity. 

www.ozp.cz                        infolinka  261 105 555

BĚŽECKÁ TURISTIKA
první sportovní běh v roce 2013 
projekt se koná za podpory
společnosti HERVIS SPORTS



Putování zimní Prahou (PZP)

(47.) sobota 16. 2.          
„S Valentýnem na Valentinku“

Start: Lužiny (M) 9:00 – 11:00 hod.
Trasa 11 km: - Velká Ohrada – Děvín - Smíchov - 
Cíl: rest. Na Valentince 11:00 – 16:00 hod.
Připravil: KČT Trilobit Barrandov

 (48.) sobota 23. 2.          
„Kolo, kolo Mlejnský“

Start: KD Mlejn (Praha 13) 9:30 - 11:00 hod.
Trasa 7 km (15 km): - Chaby - Krteň - Stodůlky -
Cíl: KD Mlejn (Praha 13) 11:00 - 17:00 hod.
Připravil: KČT Karlov – odd. TurBan

(49.) sobota 2. 3.    
„Zimou nezimou“

Start: Zbraslav, nám. (BUS) 8:00 – 10:00 hod.
Trasa 10 km (17, 25, 36 km): - Radotín – Sulava - 
Cíl: Černošice (hotel Slánka) od 10:30 hod.
Připravil: KČT Trilobit Barrandov

(50.) sobota 9. 3.         
„S Pohodou jarní přírodou“

Start: Týnec/Sáz. (žst)  6:30 - 11:00 hod.
Trasa 15 km: - Dolní Požáry - Těptín -
Cíl: Jílové u Prahy (žst) 11:00 - 17:00 hod.
Připravil: KČT, odbor POHODA

(51.)  sobota 16. 3.          
„Turbanské Černošice“

Start: Černošice (žst) 9:00 - 11:00 hod.
Trasa 7 km (11, 23, 35, 53 km): - Nad Klučkem – 
Vonoklasy -
Cíl: Mokropsy 11:00 – 21:30 hod.
Připravil: KČT Karlov – odd. TurBan

       (52.)      23. března 2013
ZA JARNÍM SLUNÍČKEM

NA SLUNEČNÍ NÁMĚSTÍ V PRAZE 13
trasa metra B, stanice Hůrka

Záštitu přijali 
radní pro školství, sport a volný čas MHMP JUDr. Helena Chudomelová, senátor Petr Bratský

a zástupci starosty Městské části Praha 13, David Zelený a Petr Zeman
Celodenní turistická akce ZA JARNÍM SLUNÍČKEM za podpory Městské části Prahy 13 již po dvanácté 

zahajuje jarní sezonu v Praze. Současně patří mezi pochody IVV (kromě trasy 6 km).
Trasy: pěší i cyklo pro zkušené a zdatné turisty, ale i pro příchozí zájemce o turistiku a cykloturistiku, 

pro rodiny s dětmi i maminky s kočárky. 
Cíl: je pro všechny trasy v radnici Prahy 13 na Slunečním náměstí do 16:00 hod.; zde je připraven bohatý 

doprovodný program: nabídka turistických map a literatury, vybavení na pochody. Každý účastník turistické 
akce ZA JARNÍM SLUNÍČKEM dostane v cíli diplom a malou odměnu.

V cíli bude vyhodnocení soutěže „RAZÍTKO MĚSÍCE“ a před radnicí opět stánek s občerstvením.
PĚŠÍ TRASY 
25 km/start: 7:00 - 9:00 hod. Radotín (ČD) Velká Chuchle - Zlíchov - 
Prokopské údolí - Řeporyje - Stodůlky - Sluneční náměstí 
15 km/start: 8:00 - 10:00 hod. Hlubočepy (TRAM 12 a 14) Velká Chuchle 
- Prokopské údolí - Sluneční náměstí 
11 km/start: 9:00 - 12:00 hod. metro Radlická Paví vrch - Bertramka - 
Cibulka - Stodůlky - Sluneční náměstí 
6 km/start: 9:00 - 12:00 hod. - kočárková, Sluneční náměstí (radnice 
Prahy 13 - 300 m od stanice Hůrka) Lužiny - Luka - Centrální park - 
Hůrka - Sluneční náměstí
CYKLOTRASY 
9 km/start: 9:00 - 12:00 hod. Sluneční náměstí  Okružní trasa vhodná pro rodiny s dětmi, kočárky a bruslaře. 
30 km/start: 9:00 - 11:00 hod. Sluneční náměstí  Řepy - Chrášťany - Ořech - Lužiny - Sluneční náměstí
41 km/start: 9:00 - 11:00 hod. Sluneční nám.  Lužiny - Černošice - Hlubočepy - Nová Ves - Sluneční nám.

BĚŽECKÁ TRASA - první sportovní běh v roce 2013 - projekt se koná za podpory společnosti
11 km/start: 11.00 hod. metro Radlická - cíl: Sluneční náměstí – radnice Prahy  13  
losování výherců z řad účastníků běhu ve 13.30 hod. v cíli na Slunečním náměstí 


