KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR TREKING CHRUDIM

130 LET
OD VYZNAČENÍ PRVNÍ TURISTICKÉ TRASY KČT
SE PROJDEME PO NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ TURISTICKÉ TRASE

pořádá v sobotu 22.6.2019 výlet

Karlův Týn (Karlštejn) - Sv.Jan pod Skalou - Beroun.

NA KARLŠTEJN PŘED 130 LETY

Od založení Klubu českých turistů uplynulo v loňském roce 130 let. Již na počátku
své činnosti si klub vytýčil jako jeden ze svých cílů zřizování a značení turistických
tras. Aktivní značkařská činnost v terénu byla zahájena již v roce 1889 a tak si letos
můžeme připomenout 130. výročí od vyznačení první turistické trasy KČT.
V Časopise turistů z roku 1890 o tom v článku "O zkušenostech při loňské
označování cest" píše pan Vratislav Pasovský. "Půvabné okolí Karlova Týn,
zejména čarokrásné údolí potoka Kačáku s romantickou
kotlinou u Svatého Jana bylo vždy vábným výletním
cílem Pražanů. Hrad Karlův Týn sám o sobě pak již jest
svou rozlohou, stavitelským důmyslem a zachovalostí
perlou české země, kteréž ani daleko za hranicemi
rovné není. Této krajině, tomuto velebnému místu naší
drahé vlasti věnoval Klub českých turistů v první řadě svoji pozornost; a snahy
výboru braly se za cílem tím, označiti cesty dosud veřejnosti nepřístupné od
Karlova Týna ke Sv. Janu pod Skalou, a umožniti tak všem navštěvovatelům
přístup do krásných oněch lesů bez průvodce."
Trasa byla vyznačena 24. června a 13. července 1889 a od té doby ji značkaři KČT
udržují v podstatě v nezměněném vedení trasy až do dnešní doby. Jedná se tak
bezesporu o nejstarší dochovanou značenou trasu KČT.

Pojďte se s námi v sobotu 22. června 2019 projít po této
nejstarší dochované značené trase Klubu českých turistů.
Pro turisty bude připravena trasa z Berouna nebo Karlštejna. Ve Svatém Janu pod
Skalou pro Vás budou připraveny informace o historii a současnosti značení
turistických tras, značkařský kvíz a pro děti pak i možnost namalovat si svou
turistickou značku.

Program:
Karlštejn, žst – Karlštejn, hrad (prohlídka základního okruhu) – po červeně
značené cestě Vojty Náprstka do Sv. Jana pod Skalou a dále do Berouna,
žst.
16 km
Pro skupinu min. 10 zájemců o prohlídku Karlštejna je možné udělat
rezervaci.
Vstupné na základní okruh hradu 210,-/150,- Kč
Individuálně výhled z věže 170.-/120,- Kč
Odjezd vlakem z Chrudimi v 5:42 h, příjezd do Karlštejna v 8:00
JÍZDNÉ: základní zpáteční = 418,- Kč (možná společná jízdenka)
důchodci 65+, mládež
= 105,- Kč
Při počtu účastníků větším než 35 osob lze objednat autobus.
Odjezd autobusu z Chrudimi v 6:00 h.
CENA: 420,- Kč pro člena Treking, ostatní 500,- Kč

Přihlášky do 31. května telefonicky na 736754531 nebo e-mail
milapondelickova@seznam.cz.
Vede Míla Pondělíčková

