
Přátelé přírody – skupina Malá liška z Olomouce 

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

čt – ne 7. – 10. 6. 2018 | Praha 

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

celkem 93 maloplošných chráněných území, která 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. 

Po předloňské pozitivní zkušenosti jsme pro 17 zájemců připravili prodloužený víkend v Praze, během 

něhož se na ni podíváme jinak než klasičtí turisté. Namícháme vám koktejl přírodních, historických i 

současných zajímavostí. Pojedeme ve čtvrtek „po práci“, abychom se v pátek ráno už probudili v Praze.  

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: 1950 Kč člen / 2150 Kč nečlen Přátel přírody.  

zahrnuje tři noci v Hostelu Simplyrooms v centru města ve 4- a 5lůžkových pokojích se snídaní (1600 Kč) a 

zpáteční skupinové jízdné Olomouc – Praha (350 Kč). Záloha splatná při přihlášení: 600 Kč. 

Předběžný odjezd: čtvrtek 14.30 Olomouc hl. n., návrat: neděle do 18.00 tamtéž  

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: 

www.malaliska.cz/praha2 

 

Vedoucí akce: Hynek Pečinka. Bližší info: fox@malaliska.cz, T: 602 431 149 

Přihlášení účastníci dostanou další podrobnosti nejméně týden před akcí. 

 

http://www.malaliska.cz/praha


Program na jednotlivé dny akce 

Čtvrtek  

 Příjezd ve čtvrtek večer “po práci”, ubytování v Hostelu Simplyrooms, 4- a 5lůžkové pokoje se 

sociálkami na patře, snídaně formou bufetu. Hostel je v Opletalově ulici - hned u hlavního 

vlakového nádraží. Budeme tak na dosah metra, vlaku, tramvaje a k tomu 7 minut pěšky od 

Václaváku. 

 Podle chuti a sil večerní procházka Vyšehradem s výhledy na usínající město, nebo volno na 

poznávání noční Prahy. 

Pátek 

 Výlet na Zbraslav: Uvidíme bývalý Zbraslavský klášter (Aula Regia, nyní zámek) založený u soutoku 

řek Vltavy a Mže, dnešní Berounky, králem Václavem II. Půjdeme na Zbraslavské hradiště neboli 

Závist, největší známé keltské oppidum v Čechách i ve střední Evropě. Objevíme Břežanské údolí a 

Dolní Břežany a zdejší Olivův pivovar (zal. 2015) s paletou svrchně i spodně kvašených piv. 

Sobota 

 Dopolední procházka Žižkovem, který byl od začátku budován jako dělnická čtvrť pro pražskou 

chudinu. Díky tomu se vytvořila specifická čtvrť, která žila svým vlastním životem a řídila se svými 

vlastními pravidly. Nahlédněme o sto let zpět a nasajme vůni starého Žižkova.  

 Podle toho, jak moc nás Žižkov pohltí, bude/nebude následovat odpolední procházka úchvatným 

údolím Dalejského potoka v Prokopském údolí, více než 10 zajímavých zastavení u jezírek, lomů, a 

skalních výběžků. 

 

Neděle  

 Vycházka do Stromovky - původně Královská obora je majestátní zelený komplex typu anglické 

zahrady a se svou rozlohou bezmála 95 ha je mezi pražskými zahradami největší.  

 Odjezd do Olomouce v půli odpoledne. 

 

Program přizpůsobíme aktuálnímu počasí (verze Plavky/Deštník), proto je jeho změna vyhrazena. Můžete si 

ale udělat i částečně, nebo zcela samostatný program. Praha toho nabízí spoustu. 


