
 
  

KČT, odbor POHODA Praha  
 

pořádá 
ve spolupráci s Újezdským muzeem, MČ Praha 21 

 

v sobotu 18. 1. 2020 
11. ročník turistického pochodu 

 

COURÁNÍ PRAHOU 
 

Start:  Újezdské muzeum (cca 150 m od zastávky BUS Újezd nad Lesy)                                     
   trasa 10 km (9:30-11:00); trasa 17, 27, 33 a 53 km (7:00-9:30) 
   

Startovné: 10 km – startovné Prahou turistickou, trasy 17, 27, 33 a 53 km – děti do 15-ti let, členové 
KČT, senioři nad 65 let 30,- Kč, dospělí 40,- Kč                

 
Trasy:      10 km (Lesní galerie – Běchovice – V Panenkách) 
      17 km (Vidrholec – Homolka – Běchovice – V Panenkách)  
      27 km (Vidrholec – Škvorec – Úvaly – Běchovice – V Panenkách)  
                 33 km (Vidrholec – Škvorec – Hradešín – Úvaly – Běchovice – V Panenkách)  

     53 km (Vidrholec – Škvorec – Vyžlovka – Hradešín – Úvaly – Běchovice – V Panenkách) 
 
Cíl:  Praha 21 – Újezd nad Lesy  11:00 - 20:00 
 
Odměna a suvenýry:  
 pamětní list a razítka (z pochodu, razítko měsíce a číslo pochodu z cyklu Prahou 

turistickou, razítko IVV a Dvoustovky), pro delší trasy opět nějaké další překvapení. Ke 
koupi další turistické suvenýry (např. turistická známka a nálepka pochodu, reflexní 
věci, atd.). Na této akci můžete také podpořit sbírku Klubu českých turistů Novoroční 
čtyřlístek. 

  
Další informace:  
 V cíli pochodu budou připraveny odměny pro nejstaršího a nejmladšího účastníka. Na 

trase 53 km se bude soutěžit o odměny pro 3 nejrychlejší ženy a muže.  
 Na pochodu bude losování o zajímavé ceny (ve 14:30 bude hlavní losování, poté bude 

losování průběžné po příchodu do cíle).  
 Na trase 27, 33 a 53 km bude kontrola s občerstvením.  

Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělého.  
 Trasy jsou na turistické mapě KČT c. 37 Okolí Prahy – východ 1:50 000.  
 
Kontakt:  Ing. Klára Zezulová, mobil 732 384 543, e-mail: klara.zezulova@post.cz  
       
Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

Naši partneři: 
       

      MČ PRAHA 21                                  
 
                      
 

mailto:klara.zezulova@post.cz

