
Člověče, pohni se,
než bude pozdě!

Klub českých turistů, oblast Praha a partneři
vás zvou k účasti na 15. ročníku cyklu

PRAHOU 
TURISTICKOU

část IV. - srpen - září 2016

Klub českých turistů, oblast 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.prahouturistickou.cz, www.kct.cz

UPOZORNĚNÍ:
Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí. 

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:

Příspěvek na startovné na pochody Prahou 	
turistickou 2016,

Výhody a příspěvky na zdravotní prevenci 	
a podporu zdravého životního stylu,

… a další aktivity.	

www.ozp.cz
infolinka  261 105 555

16. 7. 2016 
AgroFyto – Ekofarma Lidečko (Zlínský kraj)

23. 7. 2016 
Ekofarma Bošina (Královéhradecký kraj)

30. 7. 2016 
Biofarma Belina (Karlovarský kraj)

20. 8. 2016 
Biodynamický statek Bemagro 

 

24. 9. 2016 
Národní zemědělské muzeum 
(Praha)

www.farmarskeslavnosti.cz

• Celodenní bohatý doprovodný program
• Prohlídka farem a muzea 

• Hravý i poučný program pro děti 
• Kuchařská show s kvalitními potravinami 

• Farmářský trh 



(30.)	 čtvrtek	15.	9.
„Pražský „Jižák“ si připomíná 

čtyřicáté výročí“

Partnerství: Městská část Praha 11 a Chodovská tvrz
Start: Opatov (M-C) - 14:30 – 17:30
Trasa 7 km: - sídliště Jižní Město – Litochleby - 
Cíl: Chodovská tvrz - 16:00 – 19:30
Připravil: KČT, odbor POHODA Praha

V cíli pochodu bude možné si zdarma prohlédnout 
výstavu ke 40. letům Jižního Města, v parku u Chodovské 
tvrze se zúčastnit zdarma odpoledního programu a večer 
koncertu skupiny Olympic. Více informací o programu 
několikadenních oslav bude na webu MČ Praha 11. 

(31.)	 čtvrtek	22.	9.
„Prahou 12“

Partnerství: Městská část Praha 12
Start: Belárie (TRAM 3, 17)
Trasa 10 km: - Zátiší – Kamýk – Modřanská rokle - 
Cíl: hřiště národní házené - zastávka Poliklinika 
Modřany
Připravil: KČT, odbor Střížkov

Procházky podzimní Prahou (PPP) 
Start vždy: čtvrtek 16:00 - 18:00 
Cíl vždy: čtvrtek 17:30 - 19:30

(pokud není u pochodu uvedeno jinak)

(27.)	 čtvrtek	25.	8.
„Pražské mosty“

Start: Betlémské nám. (Náprstkovo muz.), Praha 1
Trasa 7 km: - Palachovo nám. - 
Cíl: Strossmayerovo náměstí (Praha 7)
Připravil: PR KČT, oblast Praha

	(28.)	 čtvrtek	1.	9.
„Z Hrdlořez přes Hloubětín 

do Vysočan“

Partnerství: Městská část Praha 9
Start: Pod Táborem (BUS 109, 177, 183, 195)
Trasa 7 km: - Hrdlořezy – Hloubětín – Vysočany -
Cíl: restaurace Pragovka
Připravil: Klub turistů TJ PRAGA

(29.)	 čtvrtek	8.	9.
„Hlubočepy trochu jinak“

Partnerství: Městská část Praha 13
Start: Sídliště Barrandov
(konečná TRAM – dle aktuálních oprav v Praze)
Trasa 9 km: - Prokopské údolí – Řeporyje – Stodůlky 
Cíl: Sluneční nám. (Praha 13)
Připravil: KČT Trilobit Barrandov

Pochod je zařazen do programu Festivalu volného času 
Městské části Praha 13. Trasa 5 km „dětská“ bude mít start 
i cíl na Slunečním náměstí.

Městská část
Praha 13

Městská část
Praha 9

!POZOR ZMĚNA!
Startovné: děti do 15 let 5 Kč; člen KČT 10 Kč (po 

předložení platného průkazu KČT na startu); pojištěnec 
OZP 10 Kč (po předložení průkazu pojištěnce OZP), 
ostatní 20 Kč (pro trasy zařazené v cyklu PT).

Na těchto akcích lze plnit Oblastní odznak KČT, oblast 
Praha KDY a KAM? – Pražský chodec.
Záznamník je pro členy KČT zdarma, pro nečleny KČT 
je za poplatek a je možné si ho vyzvednout v Infocentru 
KČT, Fügnerovo náměstí 3, Praha 2.

26. ročník
Pochod k výročí otevření 

rozhledny na Petříně

Sobota	27.	8.	2016

Start:  Praha 5 - Smíchov (dětské hřiště u vchodu 
zahrady Kinských – označeno)
trasa 30 km - 9:00 - 10:00
trasa 15 km + cyklotrasa - 9:00 - 11:00 
Cíl: rest. Altán u ZOO Praha - 12:00 - 17:00
Připravil: PR KČT, oblast Praha 

Odměna: razítko pochodu a razítko měsíce, razítko 
IVV, na Petříně razítko Vystup na svůj vrchol a 
každý desátý účastník obdrží malý dárek.

Vstup na Petřínskou rozhlednu ZDARMA pro 
účastníky pochodu.

V cíli bude v prodeji výroční turistická známka a 
nálepka k pochodu.

UPOZORNĚNÍ: akce není v cyklu pochodů Prahou 
turistickou - výši startovného a případnou slevu na 
startovném určuje pořadatel.


