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23. číslo  

 

Vážení a  milí  Pohodáři, 

rok se s rokem sešel a pokud jde o výlety, můžeme snad všichni souhlasit, že byl po dlouhé době, po 

omezujících koronavirových létech 2020 a 2021, úspěšný. Přinesl nám však další nepříjemné změny, 

spojené s dopady ekonomické krize a se smutnými událostmi, dotýkajícími se přímo našeho odboru. 

Věnujte proto pozornost následujícím řádkům tohoto úvodníku. Obsahují informace o podstatných 

změnách. 

Pokud jde o toto 23. číslo Pohodáčku, dostáváte ho opět v neupravené podobě pro tisk, pouze 

v prostém dokumentu. A tato situace bude až do odvolání. Zároveň vám musíme oznámit, že 

Pohodáček bude od tohoto čísla rozesílán pouze e-mailem, poštou výjimečně pouze těm, kteří 

opravdu nemají e-mailovou adresu. Ti, kteří e-mailovou adresu mají, ale nemají tiskárnu, si jistě 

mohou nechat plán výletů vytisknout u svých rodinných příslušníků nebo za velmi laciný peníz 

v knihově,  pokud Pohodáček v papírové podobě potřebují. K tomuto kroku nás vedou,  jako mnoho 

dalších odborů, stále se zvyšující náklady na poštovné. Pohodáček je současně k dispozici i na webové 

stránce našeho odboru na adrese www.kct-pohoda.cz 

Jak jste si jistě již všimli, tento nový Pohodáček plánuje výlety pouze na 1. čtvrtletí roku 2023. 

V dalším Pohodáčku č. 24, který obdržíte v březnu, budou rozepsány výlety na 2. čtvrtletí. Koncem 

pololetí, v červnu, pak bude rozeslán Pohodáček č. 25, který bude obsahovat plán výletů na září – 

prosinec. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu dalšího oslabení týmu vedoucích. A pokud v této 

situaci musí vedoucí plánovat na půl roku dopředu, je to pro něj hodně svazující, neboť v případě, že 

výlet pak nemůže z vážných důvodů vést, hledá s obtížemi za sebe náhradu. V této souvislosti 

bychom rádi vzpomenuli na Luboše Touše, jednoho z našich vedoucích, který nás v září opustil a který 

navzdory těžké nemoci vedl výlety do posledních dní. Moc ti, Luboši, za tvou práci děkujeme! 

Dlouhodobě je na lůžko upoutaný Otta Chejn, další z našich velmi aktivních vedoucích, a s tím je 

spojená i omezená činnost Jitky, která kvůli péči o Ottu musela svou turistickou aktivitu a funkci 

vedoucí značně zredukovat. Ottovi přejeme, aby se jeho stav zlepšoval a Jitce velkou trpělivost a 

optimismus. K týmu vedoucích od nového roku přibývá Beata Kudrnová, která si pro vás připravila 

dva výlety. 

 

 

http://www.kct-pohoda.cz/
mailto:odbor.pohoda.kct@seznam.cz


Několik informací k výletům: 

 Vzhledem k tomu, že do současnosti nejsou známy časy v novém jízdním řádu městské 

dopravy,  jsou časy uvedené v kalendáři u těch výletů, které MHD využívají, pouze orientační 

a budou aktualizovány v týdnu před výletem mailem. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu! 

Víte-li to kamarádovi, který e-mail nemá, zavolejte mu, prosím. 

 Výlety Věry Daňkové a Lídy Konečné, plánované na všední dny,  se budou kvůli jejich časovým 

možnostem konat v úterý, nikoliv ve středu. V Pohodáčku je uvedeno tučným písmem. Výlety 

Jirky Kovaříka a Jitky Chejnové zůstávají ve středu. 

 Lednový výlet Beaty Kudrnové se koná v pátek – též je vytučněno v kalendáři. 

 Vzhledem k velké inflaci jsme od ledna 2023 přistoupili ke zvýšení ceny za výlet pro hosta. 

Host/nečlen odboru Pohoda nyní zaplatí za účast na výletu 30 Kč místo dosavadních 20 Kč. 

 

Od poskytovatele free hostingu našich webových stránek obdržel výbor informaci o ukončení 

provozu domény sweb ke 30.11.2022. Musel být vybrán nový poskytovatel webhostingu a současně 

musela být změněna adresa našich stránek – od 1.12.2022 tedy nefunguje dosavadní webová adresa, 

nově najdete naši stránku na adrese www.kct-pohoda.cz 

V rámci šetření odborových financí bylo na výborové schůzi v listopadu t.r. dojednáno, že se již na 
Výročních členských schůzích nebude poskytovat občerstvení a nebudou se rozdávat Pamětní listy a 
odměny jubilantům. 
 
Jako tradičně každým rokem, na 1. ledna 2023 pro vás Jitka a Otta Chejnovi naplánovali novoroční 

výlet do Čerčan. Bohužel, kvůli Ottově zdravotnímu stavu ho již nemohou uskutečnit, proto se vedení 

výletu obětavě ujala Míla Eisenreichová.  Informace najdete v plánu výletů, přesto doporučujeme 

sledovat po vánočních svátcích  svou e-mailovou poštu; obdržíte v ní zprávu s upřesňujícími pokyny. 

Žádáme všechny členy Pohody, aby v případě, že u nich došlo ke změně telefonního čísla, e-mailu 

nebo adresy bydliště, oznámili toto výboru na e-mailovou adresu Pohody (viz záhlaví Pohodáčka) 

Od roku 2023 dochází opět ke změně členských příspěvků. Ruší se strukturované členství, zavádí se 

nově kategorie dítě (0 – 18 let) a junior (19 – 26 let), kategorie dospělý je počítána 27 – 60 let, 

rodinná známka je pouze pro max. 2 dospělé a neomezený počet dětí do 18 let včetně. Nově se 

zavádí kategorie „turista-srdcař“, kdy člen dobrovolně navýší svůj příspěvek. Pokyny k výběru 

členských příspěvků spolu s tabulkou jejich výše najdete v Příloze. 

 

 

Přejeme vám všem šťastné prožití vánočních svátků, do nového roku klid a pohodu a především 

zdraví.  

 

        Výbor KČT, odbor Pohoda Praha 

 

 

 



Kalendář akcí leden – březen 2023  

 
datum den   km vedoucí poznámka 

 
1.1.2023 

 
ne 

 
Novoroční pochod 
Mrač – Čerčany 

Sraz: Hl.n. v dolní 
odjezdové hale v 9.50, 
odj. v 10.05 

 

6 
11 

M.Eisenreichová 

2 trasy – kratší podle potoka, 
delší přes Čerčanský chlum, 
s výhledy. 
Novoroční čočka v restauraci v 
Čerčanech. Přesné informace 
mailem před výletem. 
 

6.1. pá 

K Matěji za perníkovým 
betlémem 
Suchdol-Výhledy -
Lysolaje – Dolní Šárka - 
zřícenina Baba - kostel 
sv. Matěje 
Sraz: vestibul metra 
Dejvická (výstup do 
náměstí), odj. busem č. 
147 v 10.43  do st. 
Výhledy  

7 
B. Kudrnová 
 

Kostel bude otevřený od 14.00 
hodin, podle času můžeme 
před návštěvou kostela dát 
kávu. 
 

14.1. so 

Meandry Botiče – 
Hamerský rybník 
Sraz: metro Opatov  9.40, 
odj. 10.08 bus č.177  
 

5 M. Heyerová 
odjezd z cíle busem 188 nebo 
101 

14.1. so 

Věšín – vrch Praha - 
Rožmitál pod Třemšínem 
Odj.Smích.nádr. bus č. 
395 v 8.05 do Příbrami 
(9.04), zde přestup na 
bus do Věšína  
 

16 T.Kratochvílová 
Táňa bude čekat v Příbrami na 
autobus.nádr. u příjezdu busu 

 
19.1. 

 
čt 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ 
SCHŮZE KČT ODBORU 
POHODA  
Registrace a vydávání 
přelepek  od 16.00-16.45 
Začátek schůze 17.00 

  
Ústředí KČT 
Revoluční 8a,  
Praha 1 

21.1. so 

Přírodní park Rokytka: 
Královice – Koloděje – 
Běchovice 
Sraz: metro Háje, st. busu 
č.383 v 9.30, odj. 9.45 
 

 
 
10 

 
 
L. Konečná 
 
 

Restaurace v cíli 
Lze ukončit v Kolodějích (6 km) 
Vlaky z Běchovic-střed jezdí 
každou 1/2hodinu (x.17, x.47) 

24.1. út 

Bulovka -  Kobylisy   
Sraz:  stanice tram. 
Bulovka v 9.00,          
 odchod v 9.15      
 

 
 
5 V. Daňková  

28.1. 
 
so 
 

Řevnice - vrch Dobřich 
523 m - Řitka hl silnice 
Sraz: Smíchovské n. 
v 8.45, odj. v 8.58 
(možno jet z Hl. n., odj. 
v 8.51) 
 

 
 
 
11 

 
J. Chejnová 

návrat busem ze zast. Řitka, hl. 
silnice 



 
 

4.2. 
 
 

so 

 Dřísy – Lhota – 
Hlavenec-pomník Karla 
VI. – Stará Boleslav 

 Sraz: Masaryk.n. 
v 9.05, odjezd Os v 9.18, 
přestup v Lysé n.L. 

  

14 L. Konečná 

Nenáročná trasa v Polabí, 
restaurace v cíli, odj. ze 
st.St.Boleslav-sídliště  busem 
375 (jezdí vždy po ½ hodině) na 
Českomoravskou, resp. metro 
Letňany 

8.2. st 

 Zákolany-
Budeč-Okoř Sraz 9.10 na 
st. nádraží Veleslavín,bus 
323 odj.v 9.20 

  

  6 J. Kovařík 

Den předem info, zda se 
vycházky účastnite,v 
příp.nezájmu se nekoná. 
Občerstvení na Okoři (bez 
záruky). 

 
11.2. 

 
so 

Srbsko – Koda – Tetín – 
Beroun 
Sraz: Praha hl. n. v 8.30, 
odj. v   8.51  

10 M.Eisenreichová 
Hůlky a občerstvení 
doporučené 

 
18.-25.2 

 

 
so-so 
 

 
Běžkařský pobyt na 
Kvildě 
 

 L. Konečná 
Pokyny a informace k pobytu 
obdrží účastníci mailovou 
poštou 

 
 

18.2. 
 
 

so 

Kouřová hora Boreč  
Boreč- Ostrý- Milešov 
Sraz:  Praha hl.n. v 6.30, 
odj.  v 6.45, přestup v 
Lovosicích na bus do st. 
Režný Újezd, kaplička 
 

10 B. Kudrnová 

Trasu možno prodloužit do 
Velemína. 
Náročnější terén, doporučeny 
hůlky, příp. nesmeky 
Svačinu sebou, občerstvení 
v cíli cesty nejisté. 

21.2. út 

Písnice -Modřanská 
rokle - Modřany 
Sraz: st.metra Kačerov 
bus č.113 v 9.20 
 

6 V. Daňková  

 
 

25.2. 
 
 

so 

Louňovice I.hráz – údolí 
Lazného potoka – sv. 
Martin – Vyžlovka      

Sraz:  metro Háje, st. 
busu  č. 382 v  8.30, 
odj. 8.45 

11,5 M.Heyerová 

Částečně neznačeno, terén 
mírně členitý, občerstvení 
možné až na konci trasy, 
svačino sebou. Odjezd z cíle 
autobusem cca každou  ½  
hodinu. 
 

4.3. so 

S Pohodou jarní 
přírodou 
Z Berouna do Berouna 
Veřejný pochod 
Start pochodu: 6.30 – 
11.00  v hale nádraží 
Beroun 
Společný odjezd členů 
Pohody na trasu 15 km 
Os.vlakem v 9.51 z Hl.n., 
společný start v 11.00 z 
nádraží Beroun 

15, 24, 
34, 51 

Garant: 
 J. Chejnová 

Do vlaku možno přistoupit na 
Smíchově v 9.58, 
skupina jede bez vedoucího. 
Jízdenka: 4. tarif.pásmo, příjezd 
Beroun 10.40.  
Na trasy 24, 34, 51 km 
individuální start v 6.30 – 11.00 

Občerstvení s sebou, cíl v 
restauraci Berounský medvěd 
do 18 hod.  
Podrobné informace budou 
zaslány týden před pořádáním 
pochodu. 
 

7.3. út 

Běchovice – D.Počernice, 
nejmenší pražská 
rozhledna – rozhledna 
Doubravka - Kyje 
Sraz: 9.15 Masarykovo n., 
odj. 9.28 

   9 L. Konečná 

Mírný terén. Restaurace 
Šimanda  v cíli přímo u nádraží. 
Odjezdy vlaků každou půl 
hodinu. 



 
 

11.3. 
 
 

so 

Údolím Jizery: Zdětín -
Mladá Boleslav 
Odj. vlakem z Prahy 
Masarykovo n. v 7.45  do 
Zdětína u Chotětova 
(příjezd 9.05) 
 

18 
 
K. Bareš 
 

Karel bude čekat ve Zdětíně u 
příjezdu vlaku. 
Podrobné informace budou 
rozeslány hromadným mailem 
v týdnu před výletem 

15.3. st 

Jinonice-hradiště 
Butovice a Děvín – 
Hlubočepy 
Sraz: v 9.00 na stanici 
metra Jinonice 

8 J. Kovařík 

Den předem info, zda se 
vycházky účastnite,v 
příp.nezájmu se nekoná. 
Občerstvení v  Hlubočepích 
(bez záruky). 

18.3. so 

ŽS Most - Kostel 
Nanebevzetí P.Marie – 
Hněvín – ŽS Most 
Sraz: Praha hl.n. v 7.00, 
odj. v 7:25 h 
 

15 M.Eisenreichová 
Hůlky a občerstvení 
doporučené 

21.3. út 

Za kandíkem na Medník 
Třebsín – Pikovice 
Sraz: Smích. nádr. bus č. 
360 v 8.30, odj. 8.45, 
přestup ve Štěchovicích 

6 V. Daňková  

 
 

25.3. 
 
 

so 

Míšov - Padrťské 
rybníky-Třítrubecký 
zámek- Vyhlídka Tři 
Trubky - Strašice 
Odj.Smích.nádr. bus č. 
395 v 8.05 do Příbrami 
(9.04), zde přestup na 
bus. Táňa bude čekat 
v Příbrami na 
autobus.nádr. u příjezdu 
busu. 
 

19 
T.Kratochvílová 
 
 

Odj. ze Strašic v 17.06 busem 
do Hořovic, odtud vlakem 
Možnost 2-denního výletu: 
Přespání ve Strašicích 
v ubytovně (součást muzea).   
2- a 4-lůžk.pokoje, autenticky 
upravené na způsob vojenské 
nocležny z období 1.republiky. 
Cena: 300,-Kč/os/noc. 
Druhý den prohlídka muzea a 
pak cesta do Rokycan (cca 15 - 
17 km) nebo jiná trasa dle 
domluvy. 
Zájemci o nocleh se hlásí Táně 

na mail nejpozději do 16.1.23.  

29.3. st 

Holyně - Řeporyje - 
Lužiny (metro B) 
Sraz:Smích. n. st. tram v 
9.00, pak 1. možnou 
tram č. 5 do Holyně  

   8 J. Chejnová 

 
Možno ukončit v Řeporyjích po 
5 km, občerstvení možné v 
nákupním centru Lužiny. 
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 



 

 

                                         Kontakty na vedoucí výletů 

 

Jméno Pevná linka 
/ mobil 

mobil e-mail: 

 

Věra Daňková 

 

 732 857 039 verabern@seznam.cz 

Miloslava 

Eisenreichová 
-- 728 216 642 eismi@seznam.cz 

 

Marie Heyerová 

 

223 009 

219 
774 611 937 m.heyerova@centrum.cz 

 

Jitka Chejnová 

 

-- 732 119 308 jitka.chejnova@seznam.cz 

 

Jirka Kovařík 

 

-- 735985270 butjk@seznam.cz 

 

Ludmila Konečná 

 

 776 727 286 konecnal@volny.cz 

 

Tatjana 

Kratochvílová 

-- 777 942 233 tatjana.k@seznam.cz 

 

Beata Kudrnová 

 

- 602 286 407 b.kudr@centrum.cz 

 

Václav Směták 

 

- 605 216 209 vsmetak@gmail.com 

 


