
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.prahouturistickou.cz, www.kct.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	12.	ročníku	cyklu

PRAHOU 
TURISTICKOU 

část III. - červen 2013
Záštitu převzal:

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hlavního města Prahy

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



(21.)	 úterý	18.6.
„Z Vinoře do Čakovic“

Start: Vinořský hřbitov (bus 259, 302, 375, 378) 
Trasa 9,5 km: - Ctěnice – Přezletice – Veleň – 
Miškovice -
Cíl: Čakovice 
Připravil: KČT Karlov - odd. Střelka

(22.)	 čtvrtek	20.6.
„Loudání krásami obcí – Praha 2“

pochod se koná ve spolupráci
s Botanickou zahradou UK (Na Slupi)

Start: Karlovo náměstí
(M-B, výstup směr Palackého náměstí) 
Trasa 7 km: -Tančící dům – Ostrčilovo náměstí – 
Vyšehrad -
Cíl: Botanická zahrada (Na Slupi) 
Připravil: KČT Karlov - odd. Loko
Pro účastníky otevírací doba skleníku do 20:00 hod.

(23.)	 úterý	25.6.
„Přírodní rezervace
na Černém mostě“

Start: MČ Praha 14 (Rajská zahrada, M-B)
Trasa 8 km: - ul. bratří Venclíků – A. Valenty – rybník 
Martiňák – gen. Janouška - 
Cíl: ul. bratří Venclíků 
Připravil: KČT AC Sparta Praha

Procházky jarní Prahou (PJP) 
Start vždy: úterý 17:00 - 19:00, čtvrtek 16:30 - 18:00 
Cíl vždy: úterý 18:30 - 20:30, čtvrtek 18:00 - 20:00

(18.)	 úterý	4.6.
„Významné vily Prahy 6

– 20. a 30. léta, 
česká moderna a 
funkcionalismus“

pochod se koná pod záštitou starostky MČ Praha 6 
Ing. Marie Kousalíkové

Start: Ořechovka (MHD tram 1, 18) 
Trasa 8 km: - Střešovice – Ořechovka – Hanspaulka 
– Baba -
Cíl: Baba 
Připravil: Klub českých turistů Queer

(19.)	 čtvrtek	6.6.
„Z Vysočan přes Střížkov

do Vysočan“
Start: Vysočanská
(M-B, výstup k nádraží)
Trasa 8 km: - Střížkov – Prosek -   
Cíl: Náměstí OSN 
Připravil: Klub turistů TJ Praga

(20.)	 úterý	11.6.
„Bez bázně a hany projděte se 

(nejen) Strašnicemi“
Start: Strašnická (M-A) 
Trasa 9 km: - Skalka – Hostivařská přehrada – 
Hostivař -
Cíl: restaurace U Jeníčka 
Připravil: KČT Trilobit Barrandov

(24.)	 čtvrtek	27.6.
„Cesta nejen ke hvězdám“

pochod se koná ve spolupráci s Planetáriem Praha

„Planetárium Praha
– Start pro Vaše výpravy

do vesmíru“
www.planetarium.cz

Start:  Vltavská (M-C) 
Trasa 8 km: - Letenské sady - Hradčany - Bubeneč 
Cíl: Holešovice (Planetárium)
Připravil: KČT, odbor POHODA

Účastníkům pochodu bude v Planetáriu poskytnuta 
20% sleva, po předložení potvrzeného popisu trasy, 
na výstavu a v 19:00 na promítání „Noční obloha“ 
(sleva na vstupném platí pro všechny věkové 
kategorie).

KAM po Česku
Posláním redakce KAM po Česku je podpora rozvoje domácího 
a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím magazínu 
KAM po Česku seznamuje čtenáře s turistickými atraktivitami 
regionů Čech, Moravy a Slezska. Magazín je dostupný ZDARMA 
v široké síti turistických informačních center po celé ČR, např. 
v infocentru KČT Praha.
www.kampocesku.cz

Turistika.cz
Zkušení turisté zde napsali už 50.000 článků: výlety, rady, testy, 
trasy, cestopisy. Přidejte se k nám, my vás odměníme! 
Dále získáte slevy 
na zájezdy, oblečení 
a vybavení.
www.turistika.cz


