
 

 

 

 

 

 

STŘEDOČESKÁ OBLAST, PROGRAMOVÁ RADA  

O KČT ZDICE 

Vás zvou dne 21.7. 2018 na turistickou akci 
 

SETKÁNÍ NA DĚDU  

u první rozhledny KČT 

 

aneb od nejmladší rozhledny na Krušné hoře „Máminka“ k jubilantce „rozhledně na Dědu“ 

 

Akce je pořádána u příležitosti oslav 15 let KČT STŘEDOČESKÁ OBLAST,  

130 let KČT a 100 let vzniku samostatného Československa. 

 

Místa startů: nádraží ČD ZDICE        – 7:00 –   9:00  trasa 26 km 

  nádraží ČD BEROUN   – 8:00 – 11:00  trasa 16 km 

  (na start Na Vartě Vás odveze smluvní autobus za poplatek 20,- Kč) 

  nádraží ČD BEROUN   – 8:00 – 11:00  trasa 11 km 

  zastávka ČD KRÁLŮV DVŮR  – 8:00 – 11:00  trasa 10 km 

 

Startovné jednotné : 40,- Kč 

 

Trasa : 26 km – Zdice žst. - po modré Zdice náměstí – po žluté Černín, roz. U Boudy – po modré 

rozc. U Vraní skály – po žluté myslivna Král, na Vartě – po modré rozhledna Máminka, Hudlice – 

po červené Lísek a Děd rozc. - po zelené Děd – po modré kaple U Studánky, Beroun nám., Beroun 

U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

Trasa : 16 km – Beroun žst. - doprava do výchozího místa na parkovišti Na Vartě. Odjezdy 

autobusu od žst. Beroun v  8:30 – 9:30 – 10:30 hodin za poplatek 20,- Kč smluvním autobusem.  

Z parkoviště po modré rozhledna Máminka, Hudlice – po červené Lísek, Děd rozc. - po zelené Děd 

– po modré kaple U studánky, Beroun nám., Beroun U nádraží,pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

Trasa : 11 km – Beroun žst. -  červené Beroun náměstí, Brdatka, Děd rozc. - po zelené Děd – po 

modré kaple U Studánky, Beroun nám., Beroun U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

Trasa 10 km – žst. zastávka Králův Dvůr po zelené Záhořany, Děd – po modré kaple U Studánky, 

Berou nám. Beroun U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

Cíl : restaurace pivovaru Berounský medvěd ( je u autobusového a vlakového nádraží) na 

zahrádce restaurace v přilehlém dvoře. V případě špatného počasí v restauraci. K dobré náladě bude 

hrát skupina DUO TORNÁDO. 

 

Odměna : diplom akce, nálepka, razítko akce a IVV, možno zakoupit vizitku a turistickou známku 

akce. Posezení u dobrého moku za poslechu country kapely. 

 
Akce se koná za jakéhokoliv počasí, děti v doprovodu dospělé osoby, každý absolvuje trasu na vlastní nebezpečí. 

Těší se pořadatelé SO KČT. Kontakt : Miloš Hukauf / kondor.kolin@seznam.cz 


