
Turistické oddíly TOM 4710 a TOM 4711 Saturn Plzeň při Klubu českých turistů

PŘEDVÁNOČNÍ PRAHA 
Ve dnech 15. - 16. 12. 2007, ubytování v ubytovně Domu dětí a mládeže
v Praze, Slezské ulici.

Sobota 15. prosince 2007:
Ráno odjezd vlakem do Prahy a pěšky s menší zacházkou do ubytovny ve Slezské 
ulici. Rozložení lehátek na spaní, vybalení a odchod na metro na náměstí Míru. Metrem 
k Holešovickému nádraží a tramvají k výstavišti. Prohlídka vánočních trhů, a pěšky přes 
Vltavu s ostrovem Štvanice na Poříčí. Návštěva Muzea hlavního města Prahy s krásným 
původním modelem historické části Prahy, kde se na ovládacím panelu zabudovanými 
světlomety dala nasvítit zvolená část města. Mimo muzejní sbírky zde byla i výstava 
historických i současných medvídků. Metrem odjezd z Florence na stanici Hradčanská a 
pěšky okolo letohrádku královny Anny a jízdárny na nádvoří pražského Hradu. Již téměř za 
tmy přes Zlatou uličku, purkrabství, okolo věže Daliborka po Starých zámeckých schodech na 
Malou Stranu, přes Kampu na Karlův most a k zastávce metra na Národní třídě. Metrem na 
náměstí Míru a pěšky k ubytovně. Po večeři (hovězí polévka a těstoviny s rajským kečupem) 
tradiční vánoční zapalování prskavek v blízkých sadech. Po návratu vyhodnocení všech členů 
oddílu za minulý školní rok s několikanásobným výběrem odměn, a pak byla, tak jako 
každoročně, vánoční nadílka. Poté ještě zazpívání koled za doprovodu flétny a v pokročilé 
noční době šup do spacáků. 
celkem nachozeno 12,5 km.

Neděle 16. prosince 2007:
Ráno sbalení, úklid lehátek a odchod po Vinohradské třídě okolo muzea přes celé Václavské 
náměstí s vánočními stánky na Staroměstské náměstí. Zde ½ hodiny rozchod a po shlédnutí 
chodu orloje odchod okolo Prašné brány do Obecního domu na krásnou výstavu malíře Josefa 
Lady. Zpáteční cesta na ubytovnu vedla přes Příkopy a Václavák k muzeu a Vinohradskou 
třídou k Domu dětí. Na ubytovně dokončení úklidu a se všemi zavazadly odchod na nádraží. 
Bez zpoždění večer příjezd do Plzně. 
celkem nachozeno 8,5 km
Za celý pobyt v Praze nachozeno 21 km.
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