
Velikonoční výlet 2016 
Dle slibu, posílám informace k tradičnímu Velikonočnímu výletu. 
Na velikonoční pondělí to už bude druhý den letního času, tak mám odsouhlaseno, že může 
být sraz v 10h. Sejdeme se u trafiky na stanici metra B Stodůlky: 

Jsou tam dva výlezy, tak si ve vlaku z centra sedněte dozadu a vyjděte zpět proti směru jízdy 
= čili ne do Britské čtvrti, ale starým výlezem. 
Odtamtud půjdeme po modré turistické značce okolo středověkého městečka Řepora (teď 
nepřístupné, ale něco vidět je zkrz plot): 
 

do Řeporyjí (asi 2km) a dále po zelené naučné stezce Daljeským údolím okolo staré vápenky, 
kam kluci chodí střílet airsoft, až do Černého lomu, kde bychom udělali ohýnek a naobědvali 
se (celkem asi 4,5km): 
 
 
 
 



Prý je to plné trilobitů, tak geologické (nebo jiné) kladívko by se mohlo hodit. 
 
Pak už je to jen asi 1km do Holyně na železniční zastávku, odkud bychom mohli jet vlakem 
Prokopským údolím na Smíchov, což by byla kratší varianta (celkem asi 5,5km). 
Pokud počasí dovolí, můžeme ovšem jít dál po zelené okolo Červeného lomu (1/2km), kde by 
byl ohýnek ještě lepší = můžeme se rozhodnout už dříve pro tuto variantu: 
 
 

 
do Klukovic (dalšího 1/2km), odkud vede žlutá na metro nebo an Barrandov na tramvaj = 
obojí asi 3,5km. Čili delší varianty jsou shodně asi 9,5km. Další možnost je jít Prokopským 
údolím do Hlubočep na vlak, což vyjde také asi tak stejně daleko. 
Přiznám se, že jsem projel jen variantu po žluté do Jinonic na metro pač Willíkovi už bylo 
zima. V pondělí má být lepší počasí, tak se na Vás těším. Je to příležitost poznat se, něco 
spolu zažít, popovídat si a třeba někomu i pomoct (s kočárkem nebo nést tašku nebo mimimo, 
rozdělat oheň, opéct buřta nebo vykoledovat vajíčko:) 
Cesta není všude zpevněná, ale s kočárkem to půjde (pokud je trošku do terénu). 
Kdo by chtěl jet autem, může parkovat v Klementově ulici a pak se tam zase vrátil metrem. 
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