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Tip na výšlap
Veltěž – Brnky – Klecánky – Přemyšlení – Veltěž (7 km)
Kdo chodí – zná. Kdo zná – třeba
už tudy nechodí. A někdo třeba
ani nezná. Pojďte se tedy
se mnou projít.
Výchozím místem je základní škola. Odtud jdeme okolo mateřské školky a ulicí Na Lada mírně stoupáme až
ke Zlatému kopci. Po pravé ruce máme
hezký výhled ke Klecanům a Holosmetkám. Proti nám jsou chatky a ulice
Na Ladech a zde zatočíme doprava. Sil-

nice se vine z kopečka dolů až na křižovatku, která odprava vede z Přemyšlení
a podle toho má i název - Přemyšlenská.
Tady uhneme doleva a klesáme pozvolna
k Brnkám. Po levé straně můžeme pozorovat novou výstavbu a za ní následující
zprvu po obou stranách, pak pouze napravo chaty se zahrádkami. Jdeme stále
po hlavní a čeká nás ostrá zatáčka vpravo
a mírná vlevo, stranou zahlédneme bývalý zámek. Proti nám je křižovatka a u ní
dům s nápisem Zájezdní hostinec U Kouřilů. Vždycky si vzpomenu na to, jak mě
tu kdysi překvapil pohled na přivázaného
koně, jehož jezdec se zde zastavil svlažit žízeň. Vydáme se dolů úzkou silničkou plnou zatáček a klesající až k Vltavě.
U řeky narazíme na červenou turistickou
značku. Pokud bychom se dali doleva,
zavedla by nás tato cesta podél Vltavy až
k zoologické zahradě, mostu Barikádníků
či Libeňskému zámečku. My však odbočíme doprava a po necelém kilometru
jsme v Klecánkách, u převozníka. Zde je
několik možností občerstvit se, nechat se
převést lodičkou na druhou strany řeky
a zaskočit do Roztok. Anebo si zaskotačit s dětmi - jdou-li s námi - na dětském
hřišti.
Poté nás čeká cesta zpátky. A co si budeme namlouvat, je převážně do kopečka. Hned za občerstvením U Vokáčů nás
rozcestník upozorňuje na žlutou turistic-

kou značku, vedoucí do Přemyšlení. Vydáme se tudy a brzy za sebou necháme
klecánskou zástavbu. Projdeme lesíkem
okolo několika chatiček a ocitneme se
před rozsáhlým paloukem. Za suchého
počasí ho lze přejít přímo. Pokud je bláto, je lepší využít vyšlapanou pěšinku
po jeho pravém okraji. Ostatně tudy jde
i žlutá. Na jednom stromě je tato značka
obzvláště zviditelněná. A my zde máme
možnost volby. Buď pokračovat po žluté
strmě lesem vzhůru. Vyjdeme na začátku
Holosmetek a po silnici dojdeme
do Přemyšlení. Anebo jít pěšinkou
dále a po pár desítkách metrů přejít
potůček po dřevěné lávce. A jsme
na nové asfaltce, o kterou se přičinila výstavba hned vedle stojící čistírny odpadních vod. Pohodlnou
zvolna stoupající cestou se dostaneme až k Přemyšlenskému rybní-

ku. Zde je čas na to se vydýchat a pozorovat rybáře, jak čekají na své úlovky. Odtud
můžeme kopírovat hlavní silnici a dojít
zpátky ke škole. Ale je to protivný úsek silnice plný aut, prachu a výfukových plynů.
Lepší je to vzít od rybníka prudce do kopce, u silnice vedoucí zprava z Brnek narazíme na rozcestník se žlutou. Dáme se
vzhůru ulicí s příhodným názvem Turistů. Je to spíš úvoz, kde vlevo jsou za-

hrady rodinných domků a hned za nimi
první ulice doleva je Veltěžská. Potěší, že
po dlouhé době jdeme po rovině, pouze
nově vybudovaný chodník na jejím konci nás mírně pozvedne na úroveň ulice
Na Lada. A odtud to už není daleko k našemu výchozímu bodu – škole.
Jsme v cíli našeho dnešního výšlapu.
Máme v nohou okolo sedmi kilometrů.
Jsme příjemně unaveni, převýšení v druhé části cesty nás možná trochu zpotilo.
Ale tak to má být. A chci upozornit – tento výlet se dá snadno absolvovat i na kole!
Zde však je vhodné volit jednoznačně
cestu okolo čističky.
A co navrhujete? Kam se vydáme příště?
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