V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná další z výletů vlastivědného cyklu:

„Památná místa naší země a našich dějin“
V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie ať
už bájné nebo skutečné. Po významných místech našich dějin jsem tentokrát vybral
výlet do krásného údolí naší trampské řeky Sázavy..
Výlet

„Sázava“

se koná v sobotu dne 1. 10. 2016 dle následujícího programu:
Sraz všech účastníků v 9:00 hod. v prostoru Branického nádraží. Předpokládám koupit skupinovou
zpáteční jízdenku pro trať Praha‐Braník – Týnec n.S.. Proto přijďte včas. Kdo by chtěl jet z Hlavního
nádraží, z Vršovic nebo Kačerova, koupí si jízdenku sám.

Odjezd:
Branické nádraží

9:40 (Os 9057)

Příjezd:
Týnec n.S.

10:48

Posázavským pacifikem do Týnce nad Sázavou
Na tomto výletu si od zážitků prakticky neodpočinete a
platí zde často používané úsloví I cesta může být cíl.
Posázavský pacifik totiž požívá svojí přezdívky právem a v kaňonu Sázavy za stanicí Davle se o tom
sami přesvědčíte.
Trať se stavěla na konci 19. století a představuje ukázku technologických i řemeslných dovedností té
doby. Výhled z pravé strany vagonu z nejvyššího kamenného mostu v Česku, Žampašského viaduktu
(43 m), mluví sám za sebe.
Projedete několika zastávkami až do města Týnec nad Sázavou, kde výlet zahájíme. Týnec se může
pochlubit dlouhou historií a také románskou rotundou a hradem, který stojí na opačné straně řeky
než nádraží. V hradě sídlí místní muzeum a můžete se zde seznámit s historií města, které je kromě
motocyklů Jawa svázáno také s výrobou kameniny.
Romantický Zbořený Kostelec
Z Týnce je nejbližší zajímavostí hrad Zbořený Kostelec, který byl postaven u brodu přes řeku Sázavu a
pobořen při obléhání králem Jiřím z Poděbrad roku 1467. K hradu z Týnce vede červená turistická
značka proti proudu Sázavy, pokud nechcete po asfaltu, můžete zvolit modrou turistickou značku
severním směrem a po asi 2,5 km odbočit na červenou vpravo. Pak zpátky po červené Požárským
lesem do Prosečnice.

Vlčí rokle, staleté buky i kamenolomy
Jinou variantou vycházky Požárským lesem je třeba návštěva Vlčí rokle nebo prohlídka kamenolomů
nad obcí Prosečnice. Žlutá turistická značka nás zavede do údolí Vlčí rokle, kde pod kamenným
mořem protéká potok Vlčín a na vše svrchu shlíží staleté buky.
K prosečnickým kamenolomům oproti tomuto cíli vede z rozcestí v Horních Požárech červená značka
(směr Prosečnice). Kamenolomy mají v Pozávaví tradici již od 19. století, kdy je na svém panství
provozovali Lobkovicové. Kamenictví bylo také jedním z důvodů, proč se posázavská železnice
projektovala v této trase. Na červené značce projdete starý lom V Doubí, můžete si odskočit
prohlédnout také další staré lomy nebo sejít do činného lomu.
Kamenný přívoz – Jílové u Prahy
Z Prosečnice půjdeme do Kamenného přívozu a dále, pokud se to časově zvládne přejdeme na levý
břeh a zpátky pak přívozem (pokud bude fungovat) k Žampachu.
Projdeme část naučné stezky u Jílového u P a dle časových možností různými variantami cest
dojdeme do železniční zastávky Jílové u P., odkud pak pojedeme zpět do stanice Praha‐Braník. Pokud
to pro někoho bude lepší, může pokračovat i dál.

Odjezd: Jílové u Prahy

17:30 (Os 9064)

Příjezd: Branické nádraží

18:18

Rozchod:

18:30

Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové přátelé i nepřátelé DSK Motýlek.
Vezměte si sebou: dobré oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo, pití na 8 hodin, děti 200,‐ Kč, dospělí 250,‐ Kč
na jízdné a vstupné. Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště. Zároveň tento výlet
berte jako setkání s účastníky letního tábora.
Výlet má na starosti děda Pavel HAT Tikman a koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla Horáka.
Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz

+420 605 229 022

Děti mladší 15 let, které půjdou na výlet bez doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 18 let, musí mít
svými rodiči vyplněnou následující přihlášku:
Poznámka: Změna trasy výletu vyhrazena

Přihláška
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno

……………………………………………

Příjmení

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

Na výlet, který se koná dne 1. 10. 2016, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o
celodenní výlet Sázava.
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

