Vykročme ze dveří za zdravím a poznáním!

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary

S batohem na zádech u soutoku

Labe s Vltavou
Mělník 2. – 9. července 2022
Ubytování:
Cena.

Dvou až čtyřlůžkové pokoje v Domově mládeže na dívčím internátě v zámečku
Neuberk se společným sociálním zařízením.
350 Kč za osoba/noc.

Doprava:

Tam vlakem: KV 7:15; Ostrov 7:29, Ústí n. L. 9:15
Ústí n. L. 10:36 ►Mělník 11:39
Zpět: Mělník 8:16; Ústí n. L. 9:13 / 10:43 ►KV 12:44

Vede:

František Wohlmuth (603 209 270; fjw@volny.cz).

Předpokládaný program:
(Změna s ohledem na počasí vyhrazena)

1. den sobota 2. července 2022
Mělník
Vycházka ke Skalnímu obydlí ve Lhotce
Po příjezdu do Mělníka a ubytování na
internátě podnikneme odpoledne cca 6 km
vycházku s prohlídkou skalního obydlí
ve Lhotce u Mělníka. To je jedním
z mnoha skalních obydlí na Kokořínsku.
Ta vznikala převážně v druhé polovině
osmnáctého století a ve století devatenáctém. Žili v nich ti nejchudší z obce, někdy
obydlí sloužila k dočasnému bydlení například po požáru a také jako úkryty
v dobách válečných. Otevřeno do 17:00,
poslední prohlídka v 16:30. Vstupné činí
20/10 Kč. Návrat vlakem ze Lhotky do
Mělníka v 16:34Os nebo 17:26R. Následovat bude večerní procházka po centru města, zakončená večeří.
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2. den neděle 3. července 2022
Kokořínsko
Putování Kokořínským důlem podél říčky Pšovka s návštěvou hradu Kokořín.
Ráno odjedeme osobním vlakem z Mělníka
v 9:00 s příjezdem do Mšena v 9:40. Od
nádraží se vydáme po červené, projdeme
městskou památkovou zónou ve Mšeně a
pokračujeme dále po zelené přes Sedlec do
Kanínského důlu, kterým sestoupíme na
rozcestí Kokořín- Doliny (5 km). Odtud se
vypravíme po modré na prohlídku hradu
Kokořín. Po jeho prohlídce se vrátíme zpět
na rozcestí a vydáme se po červené Máchovo cestou podél toku říčky Pšovky. Nejprve
mineme rybník Kačírek a následně dojdeme
na rozcestí U Grobiána s možností občerstvení (8 km). Dále pokračuje po červené až do obce Harasov se stejnojmenným rybníkem
(11 km). Zde můžeme shlédnou skalní obydlí a reliéf Krista ve skále. Naše putování dále pokračuje po červené podél Pšovky a rybníku Lhotka až k žel. stanici Lhotka u Mělníka (15
km). Zde nasedneme na vlak (17:26R) a vrátíme se do Mělníka.
Celkem za den 15 km;ꜛ160 m ꜜ310 m.
3. den pondělí 4. července 2022
Labe
Putování podél Labe po části poutní cesty Blaník - Říp.
Ráno vlakem 8:10Os přes Neratovice 8:30/
8:33 do Lobkovic. Od nádraží půjdeme po
zelené nejprve k hrobce Otce národa Františka Palackého. Pak už se vydáme po zelené
značce po Poutní cestě Blaník – Říp až do
dnešního cíle po břehu řeky Labe. Nejprve
projdeme kolem bývalého zámeckého pivovaru a dnes nepřístupného zámku, pokračujeme kolem hradiště Kozly do do Kostelce
nad Labem s bývalou vodní tvrzí (7 km). Od
MVE jdeme dále podél břehu Labe rovinatým úsekem až do Brandýsa nad Labem (16
km). Zde si můžeme prohlédnou zámek s krásnou zámeckou zahradou. Možnost busem dojet
na druhý břeh Labe do známého poutního místa Stará Boleslav (Mariánské náměstí, bazilika
sv. Václava). Návrat vlakem ze Staré Boleslavi do Mělníka v 16:27Os nebo 17:55R.
Celkem za den 16 km; ꜛ50 m ꜜ30 m.
4. den úterý 5. července 2022
Okruh Václava Levého
Procházka pískovcovými skálami mezi Liběchovem, Tupadly a Želízy.
Vlakem z Mělníka v 8:52 s příjezdem do
Liběchova v 8:59. Od nádraží v Liběchově
dojdeme Nádražní ulicí k zámku Liběchov
(nepřístupný, prohlídka zámecké zahrady).
Následně se vydáme po modré značce na
Okruh V. Levého. Nejprve si prohlédneme
skalní reliéfy a jeskyni Harfenici, kolem
skalního reliéfu Sfinga dojdeme na Had (5
km). Odtud pokračujeme stále po modré až
ke kapličce v Tupadlech. Nyní se budeme
vracet podél toku potoka Liběchovka do Že2

líz (9 km) s prohlídkou skalního bytu. Postupujeme po modré dále ke skalnímu reliéfu Čertovy hlavy. Dalším zajímavým místem bude jeskyně Klácelka. Po zbývající části okruhu dojdeme přes místní kemp zpět do obce Liběchov (12 km). Na závěr dnešního výletu si projdeme Křížovou cestu Liběchov u Kaple sv. Ducha. Návrat vlakem z Liběchova v 16:55.
Celkem za den 12 km; ꜛ100 m ꜜ100 m.
5. den středa 6. července 2022
Mělník
Odpočinkový den – program v Mělníku.
Dnes zůstaneme celý den v Mělníku.
Od 10:00 podnikneme s průvodkyní
komentovanou procházku po pamětihodnostech města. Mimo jiné si prohlédneme zámek Lobkowiczů spolu
s návštěvou vinných sklepů – možná je
i degustace místních vín, zavítáme do
Chrámu sv. Petra a Pavla, návštěvu
spojíme s výstupem na kostelní věž
(250 schodů) i shlédnutím kostnice.
V programu bude i prohlídka městských podzemních prostor. Odpoledne
můžeme podniknou vyhlídkovou plavbu lodí Fidelio k soutoku Labe
s Vltavou a k historickému zdymadlu v Hoříně.

6. den čtvrtek 7. července 2022
Vltava
Putování podél Vltavy po části Poutní cesty Blaník – Říp.
Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves / Vraňansko–hořínský plavební kanál.
Vlakem z Mělníka v 8:10, přestup
v Neratovicích 8:30/8:30 s příjezdem do
Kralup nad Vltavou v 9:27. Odtud se
vydáme z nádraží k řece Vltavě a po jejím
břehu se vydáme ve směru toku na 3,5 km
dlouhou Dvořákovou cestou po červené
do Nelahozevsi - zde zámek a rodný dům
Antonína Dvořáka. Z Nelahozevsi popojedeme vlakem v 12:29 do zastávky Mlčochvosty. Zde nás čeká druhý 13 km
dlouhý úsek s cílem na náměstí
v Mělníku. Nejprve se vydáme k řece
Vltavě a podél břehu po červené značce
jdeme po trase Poutní cesty Blaník – Říp. U zdymadla Vraňany opustíme hlavní tok Vltavy a
pokračujeme podél Vraňansko – hořínského plavebního kanálu. Postupně projdeme Lužcem nad Vltavou a Zelčínem, mineme vesnickou zónu Vrbno a dojdeme k historickému zdymadlu v Hoříně. V Hoříně se ještě zastavíme u hrobky Lobkowiczů a prohlédneme si okolí
zámku. Projdeme Hořínským parkem a od bývalé Hořínské hájenky je to už skok k mostu
Josefa Straky, který už vede přes řeku Labe. Na druhém břehu pak dojdeme po žluté značce
na náměstí Míru v Mělníku. Celkem za den 17 km; ꜛ80 m ꜜ40 m.
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7. den pátek 8. července 2022
Říp - Roudnice nad Labem
Výšlap na Říp a prohlídka Lobkowiczkého zámku a románského hradu.
Ráno odjedeme autobusem v 7:43 do
Krabčič. Odtud se vydáme přes Rovné na
výšlap na Říp (3 km), kde si prohlédneme
Rotundu sv. Jiří a Vojtěcha (vstupné
60/40 Kč). Zpět se vrátíme do Rovné a
odtud se vydáme po cyklostezce do
Roudnice nad Labem (9 km). Zde se
projdeme po značeném městském okruhu
– zámek, kamenná věž Hláska, Augustiánský klášter, Kratochvílova rozhledna. Ve
13:30 bychom absolvovali prohlídku
Lobkowiczkého zámku a románského
hradu s ochutnávkou vína – vstupné 90
Kč. Zpět bychom se vypravili busem v 16.12 do Hoštky a pak vlakem do Mělníka nebo
v 16:54 busem přímo do Mělníka. Celkem za den 12 km; ꜛ210 m ꜜ310 m.
8. den sobota 9. července 2022
Individuální návrat vlakem, autobusem nebo vlastním autem.

Odjezd domů

Zde budeme bydlet na zámečku Neuberk.
Zámeček nechal vystavět v barokním slohu počátkem 18. století Jan
Fridrich Neumann rytíř z Neubergu. Anglický park, který zámeček
obklopuje, byl založen až mnohem
později za Jana Eduarda rytíře
z Neubergu v 60. letech 19. století.
V rukou Neubergů byl zámeček do
prvorepublikové pozemkové reformy. Roku 1921 věnoval objekt
s přilehlými pozemky okresní úřad
vinařsko-ovocnické škole. Dnes je
v budově internát Střední zahradnické školy Mělník, pozemky tvoří základ školního statku.
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