20. Vejšlap Povodím Mratínského potoka – 21. 4. 2012
Popis pěší trasy (červená na zemi a žluté fáborky) – 16 km
Líbeznice – start fotbalové hřiště
kolem kostela, u divadla Kouzel přejít hlavní silnici, dále po
chodníku a na rozcestí vlevo po silnici směr Bášť, za nadjezdem
obchvatu vlevo po polní cestě, po 200 m vpravo do kopce k lesu
Beckov – stále přímo projít lesem
Sedlec -

u bývalé hájovny vlevo na uzavřenou asfaltovou cestu – po ní vpravo
po kraji lesa na silnici Bášť – Klíčany, zde vlevo

Klíčany -

před nadjezdem dálnice vpravo kolem Benzinky do

Panenské Břežany – na kraji horní zámek (bývalý domov důchodců) – zde
1. zastávka a prohlídka zámecké kaple, 50 m zpět vpravo cesta po
okraji Pan. Břežan, podle lesa na silnici, zde vlevo směr Dolínek
a hned vpravo podle lesa do
Čenkov -

kolem rybníka vlevo a polní cestou do

Veliká Ves – zde historický kostel, dále po silnici do
Předboj -

cíl v areálu Yard resort

20. Vejšlap Povodím Mratínského potoka – 21. 4. 2012
Popis cyklotrasy (červená na zemi a červené fáborky) – 36 km
Líbeznice – start fotbalové hřiště
na hlavní silnici vpravo, u zrcadla vlevo do
Bášť -

stále rovně do

Klíčany -

za přejezdem dálnice vlevo po hlavní silnici !!!
vpravo odbočka na Hoštice, zde vpravo do

Vodochody – za fotbalovým hřištěm vlevo Máslovickou roklí k
Na Dole -

přívoz přes Vltavu – zde vpravo po cyklostezce a červené turistické
značce (ČTZ) podle Vltavy přes Dolánky a Chvatěruby do

Kralupy - podjedeme hlavní silnici a vlevo po lávce se dostaneme na 2. břeh
Vltavy, zde vpravo Dvořákovou cestou (ČTZ) do
Nelahozeves – možnost prohlídky zámku, Dvořákova muzea, občerstvení, dále
2 km vpravo přes historický železný most do
Veltrusy - po proudu Vltavy a přejezdu hlavní silnice kolem kempu a zámecké
obory k zámku, projedeme oborou k hlavní bráně, zde vlevo po
silnici přes dálnici do
Zlosyň -

zde vpravo do Úžic – Odolena Voda – Panenské Břežany, zde vlevo
do

Předboj -

cíl v areálu Yard resort

