
Sněhuláci

Když uhodí v zimě kruté mrazy,
sněhuláci zůstávají nazí

na mrazu a v kruté vichřici.
Vždyť by mohli dostat zimnici

Důstojně tu stojí na břehu,
jen kolena mají ve sněhu.

Stojí tiše s velkou noblesou,
chvílemi se zimou otřesou.

Nedělej si starost, člověče,
však ona je zima obleče.

Vločky sněhu jako pápěří
sněhulákům hlavy zasněží.

Vánice a větřík mrazivý
upletou jim svetřík slušivý.
Velká šála sněhu studená
přikryje jim bílá ramena.

Až se celí skryjí v závěji,
potom se už jistě zahřejí.
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Vážení turisté,
věříme, že jste přestáli ve zdraví koronavirové problémy minulého 

roku a že se s Vámi opět budeme ve zdraví setkávat při našich výletech. 
I nadále Vám budeme poskytovat všechny potřebné informace v 
Turistickém zpravodaji, nově můžete sledovat novinky a případné 
změny na našem webu, o kterých Vás budeme i nadále informovat 
prostřednictvím e-mailu. 

Doufáme, že se s většinou z Vás sejdeme v únoru na výroční 
konferenci a se všemi potom na Vítání jara v sobotu 13. března 2021, 
které se tentokrát koná v restauraci Na statku v Jevanech. Tam také 
budou všem účastníkům – členům KČT, odboru TJ Praga předány 
Turistické zpravodaje na 2. čtvrtletí roku 2021, hosté si je budou moci 
zakoupit. Této příležitosti jistě využijí i ti, kteří s námi již na výlety 
nechodí, jistě se rádi setkají se svými turistickými přáteli. Ti, kteří 
nebudou moci společně s námi jaro přivítat, mohou si zpravodaj 
vyzvednout v restauraci Pragovka v přízemí budovy TJ Praga, kde 
máme klubovnu, v pondělí 15. března 2021 od 15 do 17,30. 

Výbor a sbor cvičitelů 
KČT, odboru TJ Praga

Důležitá upozornění: 
Úřední název a adresa: KČT, odbor TJ Praga (fotbalové hřiště)

  Sokolovská 986/304a 
  190 03 Praha 9

          www.turistipraga.cz, e-mail: turisti.tjpraga@seznam.cz
   V naléhavých případech možno pouze v době otevření 
   klubovny volat předsedovi klubu turistů na soukromé číslo 
   602 846 423.

Areál TJ Praga, kde se nachází klubovna turistů TJ Praga:
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Klubovna KČT, odboru TJ Praga je otevřena jen v pondělí od 15 do 17,30 
hodin. V době vybírání příspěvků v lednu bude  každé pondělí otevřena již od
14  do 17,30 hodin (kromě výjimek viz níže) a ve středu 

Od   15. 12. 2020 do 10. 1. 2021   bude budova TJ Praga uzavřena. 
Příspěvky se budou vybírat v pondělí 11., 18. a 25. 1. a také ve středu 
13.,  20. a 27. 1., vždy od 14 do 17.30 hodin.  

 V pondělí  18. 1., 1. 2. a 8. 3.  bude otevřeno pouze do 16 hod. 
(výbor klubu turistů),

schůze cvičitelů v pondělí 18. 1. a 8. 3.

Upozornění
Turistický zpravodaj

vydáváme pravidelně každé čtvrtletí. Zasíláme ho jenom těm, kteří mají 
zaplacené členské příspěvky na běžný rok. Při mimořádných akcích 
zveřejňovaných v Turistickém zpravodaji je vydáván osobně. Nečlenové platí 
za jeden výtisk Turistického zpravodaje 18 Kč. Program je možné  zakoupit 
v sekretariátu KČT, oblast Praha, v administrativní budově Výstaviště Praha 
za Sportovní halou na adrese Výstaviště 67, 170 00 Praha 7. Sekretariát je 
otevřen v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin. Kanceláře sekretariátu 
(č. 218 a 219) se nacházejí na společné chodbě budovy - předposlední dveře
vlevo. Zakoupit lze program též každé pondělí v klubovně TJ Praga a na 
výletech u cvičitelů.  V prodejně map a průvodců KIWI to možné již není.

Členské příspěvky na rok 2021:
                          členství             dospělí       senioři

KČT Ústředí      základní            150 Kč        90 Kč
                           rozšířené          480 Kč      420 Kč
                           TOP                 1310 Kč    1240 Kč
KČT Oblast Praha                       180 Kč       80 Kč
KČT Odbor TJ Praga                   260 Kč     170 Kč
Celkem              základní             590 Kč     340 Kč
                          rozšířené            920 Kč     670 Kč

Zlevněné předplatné časopisu Turista na rok 2021 může člen KČT získat jen 
zaplacením členského příspěvku na rozšířené členství, ostatní za plnou
cenu. 
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Klub českých turistů
Našim členům doporučujeme členství v KČT, proto uvádíme i výhody 
plynoucí z tohoto členství: 
    –   zlevněné  předplatné časopisu Turista (třeba uplatnit do poloviny ledna

 slevy při nákupu In karet u ČD pro mladší 65 let (IN 50 D) - uplatňují se 
přímo u ČD, nutným dokladem je platný průkaz KČT. 

 Členové KČT mohou sledovat  všechny akce klubu na stránkách 
www.kct.cz

 sleva při ubytování v chatách KČT a v dalších smluvních ubytovnách
 slevy při nákupu ve vybraných obchodech 

Sociálně slabším členům umožňujeme pouze členství v KČT, odboru
TJ Praga (pracující 260 Kč, senioři 170 Kč).

Novým členům bude po zápisu vystaven členský průkaz KČT a členský 
průkaz KČT, odboru TJ Praga (zápisné je 10 Kč a je třeba 1 průkazová 
fotografie), stávajícím členům TJ Praga bude v případě zaplnění záznamů 
legitimace vyměněna (nutná jedna průkazová fotografie). 
Ve vlastním zájmu všech členů je, aby neprodleně oznamovali změny 
kontaktních údajů (bydliště, čísla telefonu, ev. e-mailové adresy) 
v klubovně, e-mailem nebo u cvičitelů na výletech.

Žádáme všechny členy, kteří nechtějí nebo nemohou obnovit své 
členství na rok 2021, aby tuto skutečnost oznámili do konce ledna 2021.

Výroční konference KČT, odboru TJ Praga se bude konat v úterý 
2. 2. 2021 v 17 hod. v salonku pro 40 osob restaurace U vodárny, Praha 
3, Korunní 75, vchod z boční ulice Nitranské.
 Pozvánky nebudou rozesílány, všichni jste zváni. Pokud  se hodláte 
konference zúčastnit, svůj zájem sdělte při placení členských příspěvků na 
rok 2021 v klubovně KČT, odboru TJ Praga.

Pokyny pro účastníky výletů:
žádáme naše členy i hosty, aby při výletech dodržovali pokyny cvičitelů, 

byli ukáznění a uvědomili si, že cvičitel je dobrovolný pracovník, který ve 
vlastním volném čase výlety připravuje a uskutečňuje, a to někdy za velmi 
nepříznivých podmínek. Je třeba dodržovat pravidla silničního provozu – na 
chodníkách, na stezkách a cyklostezkách vždy chodit při pravé straně, na 
silnicích vlevo.

Cvičitel zodpovídá po celou dobu výletu za bezpečnost účastníků. 
Prosíme Vás, abyste přijali zásadu, že pokud společně vyjdeme, společně se 
i vrátíme. Pouze ve výjimečných případech je možno se s cvičitelem domluvit 
a pouze s jeho vědomím trasu změnit, v takovém případě však jedná každý 
na vlastní nebezpečí.
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         Cvičitel je oprávněn odmítnout účastníka, o kterém ví nebo 
předpokládá, že trasa je pro něj neschůdná a namáhavá nebo jeho vybavení 
neodpovídá náročnosti. Zejména je třeba, aby každý účastník měl vhodnou 
turistickou obuv, doporučujeme i trekingové hůlky. Tato doporučení odpovídají
metodickým zásadám KČT pro práci kvalifikovaných vedoucích a cvičitelů. 
Žádáme, abyste tyto zásady respektovali.

Je společensky vhodné, aby se každý účastník při příchodu na sraz 
cvičiteli přihlásil svým jménem. Všichni účastníci mají mít u sebe členské 
průkazy. 

Pojištění
Pokud je v případě úrazu zapotřebí lékařské pomoci nebo delšího léčení, 
nutno ihned uvědomit cvičitele. Po skončení léčby vyplní postižený člen 
hlášení pro pojišťovnu a po doplnění kopií zdravotní dokumentace předá 
předsedovi KĆT, odbor TJ Praga Františku Pechovi k dalšímu vyřízení.  
Pojištění začíná od doby srazu (nástupu do dopravního prostředku) a končí 
při rozloučení s cvičitelem. Členové i hosté se všech akcí účastní na vlastní 
nebezpečí.

Zkratky
V rozpise u jednotlivých výletů má každý cvičitel uvedeno o jak namáhavý 
výlet se jedná.  

A trasa lehká, vhodná pro každého účastníka
B trasa středně těžká, pro zdatné osoby bez omezení věku 

(do 20 km)
C trasa vhodná pouze pro zdatné turisty (do cca 35 km)
VT trasa velmi obtížná s výkonnostními prvky
MT typ houbařského výletu neznačeným terénem
S nutno mít s sebou jídlo a pití, na trase se nepředpokládá 

možnost stravování
K cestou je možné koupání
L lyžařský výlet

Doporučení
Doporučujeme, aby na všech výletech (i bez označení „S“) měl každý 
účastník s sebou tzv. železnou zásobu jídla a hlavně pití, protože mohou 
nastat nepředvídané situace, kdy možnost občerstvení není třeba 
z technických důvodů možná.

Poplatky
Cvičitel našeho klubu je při zahájení výletu povinen vybrat denní manipulační 
poplatek, který činí pro člena KT TJ Praga 5 Kč, pro člena jiného klubu KČT 
10 Kč a pro neorganizovaného hosta 15 Kč. Zaplacení je potvrzeno útržkem 
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(příp. dvou nebo tří útržků) z evidovaného bloku (není třeba u vícedenního 
pobytu). Na krátkých výletech do 7 km platí členové TJ Praga 2 Kč, ostatní 
5 Kč, útržky se nevydávají.

Zrušit účast na zájezdech a vícedenních pobytech je možné nejméně 
tři týdny předem. Při pozdějším stornu je nutno počítat s eventuálním 
vrácením zálohy jen po srážce 10% (ev. podle podmínek cestovní kanceláře, 
u které je zájezd organizován) a úhradě skutečných výloh, které vedoucímu 
mohou vzniknout (předem zaplacené noclehy, zakoupené jízdenky apod.). Je
však i v zájmu účastníka, aby si našel náhradníka v případě, že svou 
přihlášku ruší.

Naši cvičitelé mají na svém oblečení při srazech nápadné kulaté 
logo TJ Praga.
Místa srazů (cca 15 min před odjezdem spojů):

  ČD: Praha hlavní nádraží: ve vstupní hale u prodejny oblečení
Masarykovo nádraží: v hale u pokladen
nádraží Smíchov: v hale u pokladen
nádraží Vršovice: v hale u pokladen
nádraží Braník: v hale u pokladen
nádraží Holešovice: v hale u pokladen
nádraží Libeň: v hale u pokladen
nádraží Strašnice: na stanici u přístřešku

    autobusová nádraží a PID:  na nástupištích příslušných linek (pokud 
není uvedeno jinak)

    metro: uvedeno u každého výletu zvlášť, pokud ne, tak u vlaku.

V programu vycházek a výletů uvádí cvičitel výchozí místo – 
výstupní místo z dopravního prostředku. Podle zvláštních okolností 
a podmínek lze toto místo změnit. Účastník výletu, který přistupuje až během 
cesty, proto nemá zaručeno, že se se skupinou sejde. Při přepravě 
autobusem může cvičitel v případě, že je autobus pro celou skupinu obsazen,
změnit trasu výletu.

LEDEN
PÁTEK 1. 1. NOVÝ ROK

KOHOUT A-B Procházky Prahou: Malá Strana a Hradčany
10,00 metro A, Malostranská

PECHA B Černošice – Hubáčkova skála – Radotín  12 km
10,00 Praha hlavní nádraží
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KLÍMOVÁ A-B Roztoky – Tiché údolí – Výhledy    7 km
10,30 Masarykovo nádraží

SOBOTA 2. 1. 

KLÍMOVÁ A-B Hadovka – Sv. Matěj (perníkové jesličky) - 
Podbaba    5 km

14,00 tram. 26, zast. Hadovka

NEDĚLE 3. 1. 

PECHA B,S Mokrovraty – Voznice – Stará Huť – Dobříš, ž. st.
8,30 Praha hlavní nádraží  13 km

KOHOUT A-B Procházky Prahou: Podolí
9,00 metro C, Pražského povstání

SOBOTA 9. 1. 

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 95: Kyje – Hrdlořezy - 
Karlín    8 km

9,15 Masarykovo nádraží

KLÍMOVÁ A Hamerský rybník – Toulcův dvůr    5 km
13,30 metro A, Strašnická, bus 188

NEDĚLE 10. 1. 

PECHA B Říčany – Klokočná – Mnichovice  13 km
9,15 Praha hlavní nádraží

SOBOTA 16. 1.

KLÍMOVÁ A-B Vysočany – podél Rokytky – zámeček Hloubětín
13,30 MHD, tram, zast. Poliklinika Vysočany   6 km

NEDĚLE 17. 1. 

PECHA B,S Týnec n. S. – Panská skála – Kamenný Přívoz
9,00 Praha hlavní nádraží  13 km

KOHOUT B Myslíč – Konopiště – Benešov  10 km
9,15 Praha hlavní nádraží
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SOBOTA 23. 1. 

KLÍMOVÁ B Hvězdonice – Chocerady – Marjánka  10 km
8,15 nádraží Vršovice

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 96: Stodůlky – Košíře – 
Smíchov    7 km

9,20 Praha hlavní nádraží

NEDĚLE 24. 1.

PECHA A-B Libeň – Troja – Bubeneč   8 km
10,00 metro B, Palmovka

SOBOTA 30. 1. 

KLÍMOVÁ B Otradovice – Brandýs n. L.   9 km
9,00 Masarykovo nádraží

NEDĚLE 31. 1. 

PECHA B,S Osov – Stožec – Dobříš  13 km
8,30 Praha hlavní nádraží

KOHOUT B Mirošovice – Zaječice – Pyšely  10 km
8,50 Praha hlavní nádraží

ÚNOR

SOBOTA 6. 2.

KLÍMOVÁ B Kolovraty – Uhříněves – Dubeč  10 km
9,45 nádraží Vršovice

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 97: Ploužnice – Chlum 
– Lomnice n. Pop.   6 km

9,45 Černý Most, bus nást. 2

NEDĚLE 7. 2.

PECHA A-B Běchovice – Klánovice – Úvaly  11 km
9,45 Masarykovo nádraží
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SOBOTA 13. 2.

KLÍMOVÁ B Stříbrná Skalice – Sv. Anna – Sázava  10 km
8,50 nádraží Vršovice

NEDĚLE 14. 2.

PECHA A-B Divoká Šárka – Jenerálka (- Sv. Matěj)
10,00 metro A, Dejvická                                          7 (10) km

SOBOTA 20. 2.

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 98: Trhový Štěpánov – 
Sedlice – Němčice  10 km

9,15 Praha hlavní nádraží

KLÍMOVÁ B Holyně – Slivenec – Chuchle   9 km
9,30 nádraží Smíchov

NEDĚLE 21. 2.

PECHA B Všenory – Černošice – Radotín  11 km
10,00 Praha hlavní nádraží

SOBOTA 27. 2.

KLÍMOVÁ B Rymaně – Skalka – Mníšek p. B.  10 km
10,15 nádraží Vršovice

NEDĚLE 28. 2.

PECHA B Řevnice – Halouny – Svinaře – Zadní Třebaň
10,00 Praha hlavní nádraží  12 km

BŘEZEN
SOBOTA 6. 3.

KLÍMOVÁ B Vráž – Sv. Jan pod Skalou – Srbsko  10 km
8,20 nádraží Smíchov

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 99: Čáslav – Tupadly – 
Horky  10 km

8,45 Praha hlavní nádraží
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NEDĚLE 7. 3. 

PECHA A-B Kojetice – Lobkovice – zámek Lobkovice – 
Neratovice    7 km

10,30 Masarykovo nádraží

SOBOTA 13. 3. VÍTANÍ JARA

KOHOUT B Kostelec n. Č. l. – Jevany – Vyžlovka  10 km
8,45 metro C, Háje, bus 381

PECHA A-B Louňovice – podél rybníků – Jevany – Vyžlovka
9,45 metro C, Háje, bus 381

NEDĚLE 14. 3. 

KLÍMOVÁ B Roztoky – přívoz – Klecany (příp. Dolní Chabry)
9,25 Masarykovo nádraží  10 km

PECHA A-B Bojov – Hvozdnice – Hvozdy – Štěchovice
(– Pikovice)                                                   8 (13) km

8,30 Praha hlavní nádraží

SOBOTA 20. 3. 

KLÍMOVÁ B Zahrádky (jarně rozkvetlé údolí) – Česká Lípa
8,20 Praha hlavní nádraží  11 km

KOHOUT B Minipivovary v Čechách 100: Pardubice –
V Zahrádkách – Černá za Bory   9 km

8,30 Praha hlavní nádraží

NEDĚLE 21. 3. 

PECHA B Pikovice – sedlo Medníků – Třebsín – Pikovice
9,05 Praha hlavní nádraží  12 km

SOBOTA 27. 3.

KLÍMOVÁ B Vrané n. Vlt. – Davle    9 km
9,00 nádraží Vršovice
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NEDĚLE 28. 3.

KOHOUT B Prohlídka Chrudimi s překvapením           do 10 km
8,30 Praha hlavní nádraží

PECHA B,S Úvaly – Klepec – Limuzy – Rostoklaty  12 km
9,45 Masarykovo nádraží

ÚTERKY OD PEGGY PRO FRANTIŠKA PECHU
                                     cca 10 – 12 km

5. 1. B Roztyly – Kunratice
10,00 metro C, Roztyly

12. 1. B Kouřim – Kostelec n. Č. l.
7,45 Masarykovo nádraží

19. 1. B Úvaly – NS Škvorecká obora
9,15 Masarykovo nádraží

26. 1. B Uhříněves – Dubeč – Běchovice
9,15 Praha hlavní nádraží

2. 2. B Obora Hvězda – Bílá hora
10,00 metro A, Petřiny

9. 2. B Roztoky – Tiché údolí – Horoměřice – Přední 
Kopanina

8,50 Masarykovo nádraží

16. 2. B Dolní Liboc – Nebušice – Jenerálka
10,00 metro A, Dejvická

23. 2. B Ďáblický háj – Velká skála – Troja (– Stromovka)
10,00 metro C, Kobylisy

2. 3. B Troja – Kovárna – Zámky – Draháňské údolí – 
Chabry

9,30 metro C, Holešovice

9. 3. B Chabry – Přemyšlení – Husinec – Řež
9,30 metro C, Kobylisy
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16. 3. B Řež – Větrušice – Libčice (– Máslovice)
8,50 Masarykovo nádraží

23. 3. B Měšice – Mratín – Kostelec n. L.
9,30 Masarykovo nádraží

30. 3. B Kostelec n. L. – Záryby – Brandýs n. L.
8,45 Metro C, Letňany, bus 377
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