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Tip na výšlap
Zdiby – Klecánky – Roztoky – Zdiby (8 km)
Kdo chodí – zná. Kdo zná – třeba
už tudy nechodí. A někdo třeba ani nezná. Pojďte se tedy se
mnou projít.
Tentokrát to bude pestré. Trochu se
projdeme, přeplujeme Vltavu, dýchne
na nás historie a ještě načerpáme kulturní zážitky. Jste zvědaví? Tak pojďte, vycházíme opět od veltěžské školy.

Dáme se podél silnice dolů k Přemyšlenskému rybníku. Obejdeme ho a před
stoupáním do kopce zabočíme doleva.
Pohodlná asfaltová cesta Šulkovnou klesá dolů, vlevo mineme firmu na výrobu
kuchyní, napravo pak nové domy. O pár
desítek metrů níže nás překvapí další výstavba nového bytového domu schovaného v lese. Pak projdeme okolo čistírny
odpadních vod a konečně jsme na chvilku uprostřed opravdové přírody. Potů-

ček vedoucí přes cestu snadno zdoláme
po dřevěném můstku. Můžeme jít rovně
před louku, ale lepší je obejít ji pěšinkou vlevo, vyhneme se bahnu. Odshora
od Holosmetek se k nám připojuje žlutá
turistická značka, která nás bezpečně dovede pohodlnou cestou mezi chatkami
a později domky až do Klecánek.
A hurá na přívoz. V sobotu, v neděli
a o svátcích jezdí
každou půlhodinu
(kromě
polední
hodinové pauzy).
Ve všední den se
však
naposledy
plaví v 9 hodin
a pak až ve 13 hodin. Loďka vás bezpečně za pár korun
převeze na druhou
stranu a za první
levotočivou zatáčkou už zahlédnete
Roztoky. Budete-li
se držet žluté a zelené, projdete okolo továrny a pod
viaduktem, Rýznerovou ulicí a pak
vlevo
Nádražní
a místní značení
vás bezpečně navede do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy,
které sídlí v místním zámku. A tady, po čtyřkilometrovém putování, je náš cíl.
Ocitáme se na krásném klidném
místě, které ruší jen hukot okolo
projíždějících vlaků. Přilehlý park
zve k odpočinku a snění. Vstupenka
za 50 Kč pro dospělé, snížená za 20 Kč,
vám nabídne rozmanité možnosti.
Zvenku i zevnitř si můžete
prohlédnout nejcennější
dochovanou část objektu - arkýř kaple z poloviny 15.
století, a to i prostřednictví
výstavy o historii a stavebním
vývoji této původně tvrze, později hrádku a nakonec zámku.
Děti nejspíš zaujme mohutný
zvon z obce Ořech z roku 1596,
vystavený na nádvoří. Svatební síň okouzlí krásným dřevěným stropem. A hned naproti
ní na vás klasická atmosféra

zámku, tak jak ji známe i odjinud, dýchne
ze salonu, vybaveného ve stylu biedermeieru.
Ale to stále není všechno. Ve velké výstavní síni možná ještě zastihnete Cesty
ornamentu (do 25. října). Malá výstavní
síň nabízí Souputníky Zdenky Braunové
a jejich grafickou knižní výzdobu. A velikým lákadlem pro rodiny s dětmi se nejspíš od 23. října do konce února příštího
roku stane výstava Česká filmová pohádka - kostýmy a rekvizity Barrandovského
studia. A čas vánoční navodí od 27. listopadu (do 1. února) výstava betlémů.
Otevřeno zde mají celoročně denně
mimo pondělí 10 - 18 hodin.
Tak vidíte, co všechno se dá vidět jen
kousek od nás – přes řeku. A pokud si vše
prohlédnete, můžete se občerstvit buď
přímo v kavárničce u zámecké pokladny
nebo v několika místních restauracích.
A cestu zpátky domů už znáte, ne? A kdo
toho stále nemá dost, může to vzít přes
Prahu autobusem nebo vlakem.
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