KČT STŘEDOČESKÁ OBLAST, PROGRAMOVÁ RADA a
SPOLEK “VLTAVAN“ V PRAZE
Vás zvou dne 9. 6. 2018 turisticko-vltavanskou akci

PODSKALSKÉ SETKÁNÍ
TURISTŮ A VLTAVANŮ
Akce je pořádána u příležitosti oslav 15 let KČT STŘEDOČESKÁ OBLAST,
147 let SPOLKU “VLTAVAN“ V PRAZE, 130 let KČT a 100 let vzniku samostatného Československa
PROGRAM
Pěší turistika – trasy a starty:
22 km: Praha-Zbraslav (ŽST) – Točná – Braník – Výtoň (Podskalská celnice)
18 km: Praha-Braník (ŽST) – Malá Chuchle – Hlubočepy – Výtoň (Podskalská celnice)
do 8 km: Výtoň (Podskalská celnice) – Podskalí – Vyšehrad – Výtoň (Podskalská celnice)
Startovné: 50,- Kč – jednotné startovné (mimo účastníků s Turistickým pasem na tři dny)
Časy startů: Praha-Zbraslav (ŽST) a Praha-Braník (ŽST) 7:00-9:00 hod.,
Výtoň-Podskalská celnice 10:00-12:00 hod.
Cíl: Podskalská celnice Praha 2 – Výtoň pro všechny trasy do od 11:00 do 16:00 hod.
Program v místě cíle u Podskalské celnice na Výtoni:
- Slavnostní nástup Vltavanů a vztyčení státní vlajky od 10:00 hod.
- Okružní vyhlídkové jízdy parníčkem SIRIUS jediným na uhlí v Praze za velmi příznivou cenu od
10:30. Projížďky se uskuteční v časech: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30.
Přednost mají předem přihlášení na jednotlivé plavby! Přihlášky a informace na: jirasek@kct.cz.
- Vltavanská zábava 12:30-16:30 hod. K poslechu i tanci zahraje staropražská skupina TŘEHUSK,
losování účastníků o věcné ceny.
- Prohlídka Muzea v Podskalské celnici – pro účastníky v ceně startovného.
- V místě cíle občerstvení – pivo, Vltavanská klobása a také Hostinec Na Výtoni se svou nabídkou.
Odměna: diplom, razítko akce, turistický suvenýr – pouze pro účastníky bez Turistického pasu, razítko,
plnění odznaku Středočeská desítka – speciál, Dvoustovka a IVV.
Turistické suvenýry: V cíli bude možno zakoupit: turistické vizitky, známku a nálepku k akci i další
turistické a Vltavanské suvenýry.

Na setkání v pražském Podskalí se těší
Informace na: www.sokct.cz
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