
Pojďte s námiPojďte s námiPojďte s námiPojďte s námi    

Z DUBČE DO DUBČEZ DUBČE DO DUBČEZ DUBČE DO DUBČEZ DUBČE DO DUBČE    
23. ročník se koná 

v sobotu 2v sobotu 2v sobotu 2v sobotu 27777. září 201. září 201. září 201. září 2014444    

Připravili jsme pro VásPřipravili jsme pro VásPřipravili jsme pro VásPřipravili jsme pro Vás    
tradiční dětskou trasudětskou trasudětskou trasudětskou trasu (cca 3 km) s množstvím her, 

soutěží a pohádkových postaviček, 

několik okružních pěších traspěších traspěších traspěších tras 10 – 50 km cestami i 
necestami místy, kde se Praha potkává s Polabím 
(Dolní Počernice, Vinořská obora, Jenštejn…), 

a dvě pohodové okružní cyklotrasycyklotrasycyklotrasycyklotrasy (cca 40 a 60 km) 
tamtéž 

� Kilometráž a přesné vedení tras bude upřesněno na startu. 

� Trasy jdou vesměs po neznačených cestách - doporučujeme vzít sebou mapu Okolí Prahy – 
východ, Okolí Prahy – sever, případně plán Prahy. 

*   *   **   *   **   *   **   *   *    
START:START:START:START: od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin 

v Dubči (Praha 10) v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné  
a U Transformátoru) - přístup bude označen od zastávky MHD "Škola Dubeč" 

DOPRAVA:DOPRAVA:DOPRAVA:DOPRAVA: autobusem MHD č. 111 ze zastávky metra A „Skalka“ a autobusem č. 240 
z konečné metra B „Černý Most“ nebo konečné metra C „Háje“ 
Přístup též možný pěšky, na kole či autobusem č. 240 ze železničních zastávek  
Praha - Běchovice či Praha - Horní Měcholupy 

STARTOVNÉ:STARTOVNÉ:STARTOVNÉ:STARTOVNÉ: 20 Kč (členové KČT a držitelé karty EUROBEDS - 10 Kč) 

ODMĚNA:ODMĚNA:ODMĚNA:ODMĚNA: kromě pěkně prožité soboty a poznání zajímavých míst také účastnický glejt 
a množství pamětních razítek 

BLIŽŠÍ INFORMACE:BLIŽŠÍ INFORMACE:BLIŽŠÍ INFORMACE:BLIŽŠÍ INFORMACE: Jan Moravec - tel.: 777 063 340, e-mail: jmmm@centrum.cz   
http://zdubcedodubce.unas.cz 

Pochod se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. 

Na vaši účast se těší členové KČT-TOM Jestřábi Dubeč 

 

                                         akce je finančně podpořena hlavním městem Prahou   


