
Rožmitál pod Třemšínem – Informace k výletu 

Výlet  Klubu českých turistů Český Brod 

Termín konání 30.4.2022 (sobota) 

Přeprava autobusem:  Pravec 

Program: Odjezd v 7,00 hod od sokolovny v Českém Brodě, mimobrodští mohou nastoupit i 

na nádraží ČD po příjezdu vlaku od Prahy. Následuje cesta do Rožmitálu p. Třemšínem. Zde 

si prohlédneme Podbrdské muzeum s expozicí života J.J.Ryby a Lva z Rožmitálu. Součástí 

muzea je i expozice automobilů Aero. Po prohlídce muzea bude následovat krátká prohlídka 

Rožmitálu s výstupem na místní rozhlednu, následně přejezd do Starého Rožmitálu, ke kostelu 

Povýšení sv. Kříže, ve kterém hrál J.J. Ryba na varhany a k hrobu J.J. Ryby na přilehlém 

hřbitově. Podle časových možností a počasí bude následovat pěší procházka ze Starého 

Rožmitálu k místu tragické smrti J.J. Ryby ve Štěrbině (u vesnice Voltuš) a zpět do Rožmitálu 

p.Tř. (cca 5 km). Pěší procházku lze nahradit jízdou autobusem. Po návratu do Rožmitálu bude 

následovat přejezd autobusem do Vysoké u Příbramě na prohlídku Památníku A. Dvořáka a 

prohlídku přilehlého parku s Rusalčiným jezírkem. Po prohlídce bude následovat návrat 

autobusem do Českého Brodu. Předpokládaný návrat okolo 19. hod. Během výletu není 

uvažováno s návštěvou restaurace a proto doporučuji vzít občerstvení s sebou. Doporučuje 

se vhodná sportovní obuv pro případ nepříznivého počasí. 

Předpokládaná cena výletu je 480 Kč. Cena zahrnuje dopravu autobusem a úhradu vstupů 

do muzea a zámku (muzeum 50, zámek 30, seniorské vstupné). 

Platba: bezhotovostně 480 Kč na účet KČT odbor Český Brod do 31. března 2022. Číslo 

účtu  241041700/0300. Variabilní symbol: 300422 (datum odjezdu), konstantní symbol 0558. 

Je možné zaplatit jedním příkazem i za více účastníků. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést 

příjmení účastníků.  

V současné době je výlet již obsazen. V případě dalších dotazů nebo informací (případně 

zrušení účasti) se obracejte na vedoucího zájezdu. 

 

Ing. Mynář Josef tel. 724 327 933, e-mail: mynar41@seznam.cz 

 


