10. procházka
OSADAMI ČERNOŠIC
Tentokrát se přesuneme na druhý konec Černošic do části, kde dříve byly jen samé chaty, což už v
dnešní době úplně neplatí. Možná někdo znáte tuto část dobře, pro mě byla zcela neznámá. Celý
okruh měří cca 2,5 km, ale s velkým převýšením.
Svou procházku jsem začala nahoře v ulici Modřínová (první ulice vpravo ze Slunečné). Buď
můžete využít autobus, který staví ve stanici „U Transformátoru“ nebo zde nechat auto a jak je
zakresleno v mapě, opět se k němu vrátit.
Projdeme Modřínovou ulicí do ulice Sosnová, zde se děti mohou zhoupnout na přírodní houpačce
(na laně zavěšené polínko) či si zahrát hru v malém lesíku.
Sestoupíme do ulice Javorová, zabočíme vpravo a pak
kolem pastvy s kozičkami (ulice Šípková) dolů až na
konec této nové ulice, pozor je tam plot, když však
půjdete rovně dolů dál dostanete se za něj a zde se dáte
doleva k lesu. V lese navážete na lesní cestu, kterou se
dáte doprava dolů, stále pokračovat po lesní cestě (na
rozcestí prostřední lesní cestička dolů), na závěr
projdete mezi chatičkami a dostanete se na cyklostezku
u řeky. Tady se mohou děti opět pohoupat na
zavěšených pneumatikách, přejít přes velké klády,
zaběhat si na hřišti a také se posilnit (svačinou i pitím).
Nyní nás čeká výstup. Popojdeme ještě asi 50 m kolem hřišť přímo pod skalou a chatami až k
vysokým suchým topolům a malému potůčku – zde před lávkou zabočíme doleva nahoru úzkou
pěšinou – POZOR BUDE VELKÉ STOUPÁNÍ. Minete jednu odbočku vpravo (ta vede pouze k
chatě), zahnete doprava až druhou u zeleného plotu a dáte se kolem něj stále nahoru (zde nemůžete
už zabloudit) a dostanete se nad osadu Lavičky.
Tvrdý výstup je odměněn nádhernými
výhledy na řeku, Všenory a Brdské kopce.
Půjdete stále rovně, kolem velmi pěkného
silného kohouta s nohavičkami, u něho se
kopec už trochu mírní, neodbočujete, stále
jdete dál s výhledem vpravo na řeku až na
konec této cesty, která sama odbočuje vlevo a
dostanete se na rozcestí.

Zde máte 2 možnosti – buď pokračovat rovně a projít mezi domky a chatkami opět do ulice
Slunečná a po ní se vrátit nahoru k autu. Nebo na tomto rozcestí zabočit vpravo, vyjdete v ulici Na
Ladech, po níž budete pokračovat až do ulice Mokropeská, zde odbočíte vlevo, popojdete kousek a
dáte se cestičkou mezi ploty (myší dírou) stále dolů, dolů až vás to vyvede v ulici Školní, kousek
nad školou, můžete sejít dolů na školní hřiště a zde počkat na odvoz.

