
         Výlety 2016                                         

 

7. července – Jetřichovice hrad Šaunštejn                                        20 Kč  ano-ne 

12. července – Hrad Blansko                                                                20 Kč  ano-ne 

14. července – Pastýřská stěna                                                            10 Kč  ano-ne 

19. července – Praha památky + dům voskových figurín                 50 Kč  ano-ne 

21. července – Hrad Hazmburg                                                             20 Kč  ano-ne 

26. července – Bobří vodopády                                                             20 Kč  ano-ne 

28. července – Ústí n. L. - horolezecká stěna                                      20 Kč  ano-ne   

 

2. srpna – Kamenický vrch                                                                       20 Kč  ano-ne 

4. srpna – Růžový vrch                                                                              20 Kč  ano-ne 

9. srpna – Ještěd (Liberec)                                                                        50 Kč  ano-ne  

11. srpna – Dolský mlýn                                                                            20 Kč  ano-ne 

16. srpna – Tiské skály                                                                               20 Kč  ano-ne 

18. srpna – Praha ZOO                                                                              50 Kč  ano-ne  

23. srpna – Ústí nad L. vodopády                                                            20 Kč  ano-ne 

25. srpna – Žleb (Klopotský vodopád + jezírko)                                    10 Kč  ano-ne  

  

Podle toho, zda plánujete, že se dítě daného výletu zúčastní nebo ne, 

zaškrtněte prosím variantu za výletem. 

Jména dítěte/dětí: 

!!! Výlety Praha, Liberec. Maximální počet dětí bez doprovodu 20, 

s doprovodem bez omezení!!! 

Na výlety Praha, Liberec budou upřednostněné děti, které se zúčastní i 

jiných výletů, a ty které aktivně dochází na volnočasové aktivity od CHSD. 



            

Hrad Šaunštej 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 8:30 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 15:44 

Tento výlet je pěší, proto doporučujeme dětem dát pevnou obuv! Pojedeme autobusem do Vysoké 

Lípy a poté pěšky na hrad. Zpět opět pěšky do Vysoké Lípy a autobusem zpět do Děčína. S sebou 

svačinu, pití. 

 

Hrad Blasko 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 11:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 14:40 

Tento výlet je pěší, proto doporučujeme dětem dát pevnou obuv! Pojedeme vlakem do Neštěmic u 

Ústí n. L. Pěšky se dostaneme na zříceninu hradu Blansko. Zpět opět do Neštěmic a vlakem do Děčína. 

S sebou svačinu a pití. 

 

Pastýřská stěna  

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 9:30 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 13:00 

 

Tento výlet je pěší, kdy jdeme pěšky na Pastýřskou stěnu. Proto pevnou obuv, s sebou pití a svačinu.  

 

Praha památky + dům voskových figurín 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 7:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 19:30 

Celodenní výlet!! 

S sebou velkou svačinu, hodně pití a kapesné dle uvážení. Pevnou obuv!  

 

Hrad Hazmburg 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 9:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 17:40 

Výlet je pěší, proto dětem dejte pevnou obuv. S sebou svačinu a pití. Vlakem pojedeme do 

Libochovic, odkud půjdeme pěšky na hrad. 

 



 

Bobří vodopády 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 9:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 17:25 

Tento výlet je pěší, proto dejte dětem pevnou obuv. Je možné i koupání (podle počasí) přibalte 

do batohu menší ručník a plavky. S sebou pití a svačinu.  

Autobusem pojedeme do  Verneřic, odkud půjdeme pěšky až k vodopádům. Na zpět, opět 

autobusem. 

 

Horolezecká stěna  

Sraz- Hl. nádraží (kašna)10:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 15:25 

S sebou svačinu a pití. Do Ústí nad Labem jedeme vlakem, kde nastoupíme na autobus 

k horolezecké stěně. Poté jedeme vlakem zpět do Děčíně.  

 

Kamenický vrch 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 9:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 14:15 

S sebou velkou svačinu a pití. Hlavně pevnou obuv!  

Tento výlet je pěší. Pojedeme autobusem do České Kamenice a zpět také. 

  

Pastevní vrch 

Sraz-Hl. nádraží (kašna) 9:15 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 14:20 

Pevnou obuv! S sebou velkou svačinu a pití. Autobusem jedeme do Růžové, odkud jdeme  

pěšky, až na vrch. Zpět jedeme autobusem do Děčína. 

 

Liberec Ještěd 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 7:10 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 20:15 

S sebou velkou svačinu a pití. Dětem dejte pevnou obuv. Kapesné dle uvážení.  

Do Liberce jedeme vlakem. Poté pěšky na Ještěd  a zpět také vlakem do Děčína. 



Dolský mlýn 

Sraz-Hl. nádraží (kašna) 9:45 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 15:45 

S sebou svačinu, pít a hlavně pevnou obuv!  

Autobusem jedeme do Vysoké Lípy, odkud jdeme pěšky na Dolský Mlýn. Poté z Dolského 

Mlýna jdeme do Jetřichovic, odtud jedeme autobusem zpět do Děčína. 

 

Tiské skály 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 10:00 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 16:30 

S sebou svačinu, pití a hlavně pevnou obuv. Pojedeme autobusem, který nám zastaví kousek 

od Tiských skal. Zpátky jedeme opět autobusem. 

 

Praha ZOO 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 7:00 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 19:32 

Celodenní výlet!! 

Dětem dejte velkou svačinu a hodně pití. Hlavně pevnou obuv. Kapesné dle uvážení.  

Do Prahy jedeme vlakem, tam budeme chvilku cestovat metrem než se dostaneme do ZOO. 

Zpět do Děčína  jedeme také vlakem.  

 

Vodopády- Ústí nad Labem 

Sraz- Hl. nádraží (kašna) 10:00 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 15:30 

S sebou svačinu a pití. Pevnou obuv. Do Ústí jedeme vlakem, abychom se dostali k vodopádům, 

pojedeme lanovkou na vyhlídku Větruši. Od té se poté dostaneme k vodopádům. Na zpět do 

Děčína jedeme také vlakem. 

 

Žleb- Klopotský vodopád + jezírko 

Sraz-Hl. nádraží (kašna) 10:20 

Návrat- Hl. nádraží (kašna) 15:15 

S sebou dětem svačinu, pití a pevnou obuv. Do Žlebu pojedeme vlakem, odkud se poté 

dostaneme k jezírku a vodopádu. 


