
Přátelé přírody – skupina Malá liška z Olomouce 

Za přírodou do metropole 
na prodloužený víkend v hlavním městě jinak než běžní turisté 

17. – 20. 11. 2016 | Praha 

 
Zní vám název akce trochu podivně? A přece je tomu tak – na území našeho hlavního města je vyhlášeno 

celkem 93 maloplošných chráněných území, z toho 69 přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 

8 národních přírodních památek. Ty zaujímají plochu 2200 ha, tedy 4 % z celkové rozlohy města. Na území 

města je vyhlášeno také 11 přírodních parků, které se rozkládají na cca 20 % rozlohy města. 

Připravili jsme pro vás prodloužený víkend v Praze, během něhož se na ni podíváme jinak než klasičtí 

turisté. Namícháme vám koktejl přírodních, historických i současných zajímavostí. 

Akce je určena pro dospělé všeho věku, pod dozorem dospělého s námi mohou jet i účastníci mladší 18 let. 

 

Podrobný program najdete na druhé straně letáku. Každý si může vybrat, zda se ho chce účastnit, nebo si 

zvolí vlastní. Včas před akcí se přihlášeným ozveme s tipy na večerní kulturu. Kdo nebude chtít, nebude 

muset večer sedět na hostelu.  

Cena: 1600 Kč člen / 1750 Kč nečlen Přátel přírody.  

zahrnuje tři noci v Hostelu Klamovka ve vícelůžkových pokojích se snídaní (900 Kč), třídenní jízdenku po 

Praze a okolí (310 Kč) a zpáteční skupinové jízdné Olomouc – Praha (400 Kč). Máte-li zájem i o večeři za 110 

Kč/den, napište to do přihlašovadla a připočtěte si to k ceně. Záloha splatná při přihlášení: 500 Kč. 

Sraz: čtvrtek 8:00 Olomouc hl. n., návrat: neděle do 18:00 tamtéž  

Jak se přihlásit: Na www.malaliska.cz/praha vyplňte přihlašovadlo a rezervujte si  

místo. Následně zaplaťte zálohu 500 Kč, na účet č. 2000220088/2010, VS 161117.  

Doplatek do plné ceny zašlete do 30. 9. 2016. Při pozdějším odhlášení záloha propadá. 

Chcete vědět víc? Ptejte se! Hynek Pečinka – fox@malaliska.cz, 602 431 149 

Přihlášení účastníci dostanou další podrobnosti nejméně týden před akcí. 

 

http://www.malaliska.cz/praha


Program na jednotlivé dny akce 

Čtvrtek  

 Odjezd z Olomouce, po příjezdu do Prahy ubytování v hostelu.  

 Prokopské údolí: Odpolední procházka úchvatným údolím Dalejského potoka a Prokopským údolím, 

více než 10 zajímavých zastavení (7 km). Variantou je podobně dlouhá i krásná procházka Divokou 

Šárkou. Každopádně půjdeme do přírody ve městě. 

Pátek 

 Celodenní pěší poznávačka. Z Petřína přes Strahov na Pražský hrad a Královskou cestou dolů do 

Starého Města pražského a na Josefov (Staré židovské město).  

 Lanovkou ke kopii Eiffelovy věže a do nejstaršího zrcadlového bludiště v Evropě, pak pěšky přes 

Strahovský klášter založený kdysi olomouckým biskupem (!) na Pražský hrad, který je 

nejrozsáhlejším uceleným hradním komplexem na světě.  

 Odtud proti směru korunovační cesty českých králů do centra Prahy. Na Staré Město navážeme 

prohlídkou židovské čtvrti. 

Sobota 

 Celodenní výlet po stopách starobylé historie Praze nadohled. 

 Roztoky u Prahy – zámek, hradiště Levý Hradec a Pravý Hradec a zámek Klecany. V katastru Roztok 

leželo nejstarší knížecí sídlo v Čechách, Levý Hradec. Zde byl sv. Vojtěch zvolen pražským 

biskupem. V roztockém zámku, původní vodní tvrzi, sídlí nyní muzeum středních Čech. 

 Na druhém břehu Vltavy, kam se dostaneme přívozem, jsou pozůstatky hradiště Pravý Hradec, které 

spolu s tím Levým kontrolovalo brod přes Vltavu a obchodní cestu. V Klecanech je navíc hezký 

zámeček. 

Neděle  

 Procházka po Novém Městě pražském (dnešní Praha 2) s Vyšehradem. Propojuje se zde dávná 

středověká historie města s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19. století. Žily zde 

významné osobnosti české historie. Dějiny Prahy 2 jsou plné historických událostí, které ovlivňovaly 

život celé země. Četné zdejší parky Vás přivítají svojí krásou a malebností. 

 Odpolední odjezd domů s kufry plnými zážitků. 

 


