
 



Místy, kde Vltava opouští Prahu

Sobota 26.4.2014 

Sraz v 9:30 hodin na nástupišti

Pojedeme jen pár zastávek, vystoupíme na zastávce V Podbabě a přívozem P2 se necháme 

druhý vltavský břeh.  

V Roztokách můžeme  

a) navštívit Muzeum Středočeského kraje 

zámku kousek od nádraží. Bohužel ateliér malířky Zdenky 

Braunerové je po loňských povodních dočasně uzavřen. Ale 

čeká nás tu zámecký park a uvnitř 

historie a současnost s vůní a chutí

Poznávej se! o lidském těle a jeho smyslech

http://www.muzeum-roztoky.cz/

b) dojít asi 3km po zelené turistické z

Kde je krásný výhled a je možné objednat

Z Roztok jezdí vlaky do Prahy na Ma

17:30, 17:51, 18:30,19:30....) nebo i autobusy na Dejvickou.

Dejvickou (16:45, 17:45, 18:45). 

Vezměte si s sebou vydatnou svačinu, možnost občerstvení bude až v Roztokách.

Tradiční výlet DBN 

Místy, kde Vltava opouští Prahu

na nástupišti metra Dejvická ( městský bus č.  147 odjíždí v

ystoupíme na zastávce V Podbabě a přívozem P2 se necháme 

Na druhém břehu (Podhoří) se napojíme na červenou 

turistickou značku a půjdeme pohodovou procházkou 

rovinatým terénem podél Vltavy asi 5,5 km po proudu.

Po cestě se budeme kochat zářezem vltavského údolí a jarní 

přírodou až dojdeme k přívozu Klecánky, který nás převeze do 

Roztok u Prahy. 

 

Muzeum Středočeského kraje které se nachází v 

. Bohužel ateliér malířky Zdenky 

po loňských povodních dočasně uzavřen. Ale 

čeká nás tu zámecký park a uvnitř zámku expozice Čokoláda - 

historie a současnost s vůní a chutí a interaktivní výstava 

těle a jeho smyslech. 

roztoky.cz/, 

po zelené turistické značce na Levý Hradec - kolébku křesťanství a č

možné objednat prohlídku kostela s průvodcem. http://www.levyhradec.cz/

ok jezdí vlaky do Prahy na Masarykovo nádraží nebo na Hlavní nádraží každou

17:30, 17:51, 18:30,19:30....) nebo i autobusy na Dejvickou. Z Levého Hradce jezdí autobus na 

 

Vezměte si s sebou vydatnou svačinu, možnost občerstvení bude až v Roztokách.
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147 odjíždí v 9:43 hod.). 

ystoupíme na zastávce V Podbabě a přívozem P2 se necháme převézt na 

Na druhém břehu (Podhoří) se napojíme na červenou 

turistickou značku a půjdeme pohodovou procházkou 

rovinatým terénem podél Vltavy asi 5,5 km po proudu. 

vltavského údolí a jarní 

přírodou až dojdeme k přívozu Klecánky, který nás převeze do 

kolébku křesťanství a českého státu. 

http://www.levyhradec.cz/ 

každou chvilku (16:30, 

Z Levého Hradce jezdí autobus na 

Vezměte si s sebou vydatnou svačinu, možnost občerstvení bude až v Roztokách. 
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Přívoz Klecánky 


