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Turistický oddíl při TJ LOKOMOTIVA BEROUN
si Vás dovolují pozvat na

40. ročník turistického pochodu

NOVOROÈNÍ POCHOD
STEZKOU VOJTY NÁPRSTKA

PONDÌLÍ  1. LEDNA   2018
Start :  9,30 - 10,30 hod. - Husovo náměstí Beroun

od restaurace „Alena“
Cíl:    Karlštejn

restaurace Pod Dračí skálou

Trasa: Beroun - Karlštejn
Účastníci pochodu - návštěva Muzea Èeského krasu 1. ledna 2018 za 1,- Kč

Informace na www.lokomotivaberoun.cz



TJ LOKOMOTIVA BEROUN o.s.
 Tyršova 85, PS 110, 266 80  Beroun 2     IÈ 00473561

Tel./fax: 311 621 844
e-mail: info@lokomotivaberoun.cz;  www.lokomotivaberoun.cz

40. NOVOROÈNÍ POCHOD
STEZKOU VOJTY NÁPRSTKA

Turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun zve všechny občany  na  40. ročník turistické 
akce „Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka“ z Berouna do Karlštejna, který 
pořádáme 1. ledna 2018.

     Start je od 9,30 do 10,30 hodin z berounského náměstí od restaurace Alena.  
Trasa pochodu vede po červené turistické značce přes Svatý Jan pod Skalou a Bubovické 
vodopády do Karlštejna a nebo jednodušší varianta kolem Berounky do Srbska a dále 
k Dubu Sedmi bratří a do cíle.

Cíl pochodu je tradičně v restauraci „Pod Dračí skálou“ do 15,30 hod a kde budou 
předány účastnické diplomy. 

     Pokračujeme ve spolupráci s Muzeem Èeského krasu v Berouně, které nám opět  
slíbilo vstup a prohlídku muzea v tomto dni, pro účastníky pochodu, za symbolickou 
1 korunu.

     Pochod je zařazen do celostátní turistické akce „Novoroční čtyřlístek“ se zapojením 
na veřejnou sbírku Klubu českých turistů. Výtěžek sbírky je určen na zajištění aktivit 
pro zdravotně postižené spoluobčany v programu Turistika pro všechny.  
Za dobrovolný příspěvek na sbírkové konto získá dárce odznak Novoroční čtyřlístek.

Zároveň je náš pochod první akcí na počest oslav 100 let  vyhlášení samostatnosti 
Èeskoslovenské republiky.

     První  pochod roku 2018 vede nejstarší turistickou značenou cestou v ÈR a prochází 
CHKO Èeský kras.

    Informace o pochodu:  Pavla Muchlová, Školní 388, Hýskov, tel. 603 57 55 03
         email: pavla.muchlova@seznam.cz


