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Vaše příspěvky

Výletnice musely hůlky při výstupu ke středověkému hrádku odložit
anebo živočichové. Opravdu
jsme se výborně pobavily a
svými osvícenými komentáři
a znalostmi přírody omračovaly i náhodné kolemjdoucí!
Naše cesta nás dovedla k
dalším zajímavostem na trase
– Valečovským skalním světničkám. Světničky obývala
místní chudina – skaláci. Je až
k nevíře, že tyto skalní byty
byly obývány až do roku 1892,
kdy došlo k násilnému vystěhování jejich obyvatel do
okolních obcí. Každá světnička má u sebe popisek, kdo ji
obýval a stručnou historii
těchto rodin. To se nám velice
líbilo. Dohadovaly jsme se,
kdo by si kterou světničku vybral a jak bychom si je zařídily.

velmi úzký, 125 metrů dlouhý
průchod mezi vysokými skalními
stěnami.
Soutěska
opravdu dostála svému pojmenování, byla nám tam zima a některým z nás až úzko.
Byl to teprve první z mnoha
zajímavých a nevšedních přírodních útvarů, které nás na
naší cestě toho dne ještě čekaly a hned stál opravdu za to.
Naše odvaha projít toto
skličující místo však byla záhy odměněna nádhernou vyhlídkou do kraje, která se před
námi otevřela hned za východem ze soutěsky. Mohly jsme
se kochat podhledem na Ještědský hřbet, Mnichovo Hradiště a v dálce také nám známou siluetu, cíl našeho předešlého výletu, Malý a Velký
Bezděz. Na cestě bylo takových krásných vyhlídek hned
několik, a tak jsme se pokochaly „do zásoby“.

Všetaty, Březina – Poslední
červnovou neděli vyrazilo
„sedm statečných“ dam se
svou instruktorkou do deštivého rána na další z nordic
walking výletů pořádaných
Rodinným centrem Všetaty –
Přívory a Nordic walkingem
pro radost.
Počasí bylo toho dne opravdu nepředvídatelné a ještě při
nástupu do vlaku ve Všetatech jsme se klepaly zimou a
schovávaly se před dešťovými
kapkami. Cesta vlakem nám

Při procházení
Studeným průchodem
byla výletnicím zima.
A některým navíc
i docela úzko.
příjemně uběhla a než jsme
dorazily do Březiny, pršet naštěstí přestalo úplně.
Nejprve jsme vyrazily po
asfaltové silnici od nádraží
směrem k Drábským světničkám, skalním útvarům, které
zdobily výhled před námi. Turistická značka nás ale naštěstí poměrně brzy svedla ze
silnice do lesa, kde naši kondici prověřilo relativně prudké stoupání ke skalní soutěsce
Studený průchod. Jedná se o

Středověký hrádek

Prohlídka s kastelánem

DO BŘEZINY se výletnice ze Všetat a okolí dostaly vlakem. Od nádraží se pak vydaly na celodenní pochod

Po chvíli chůze jsme dorazily
pod Drábské světničky, což
jsou pozůstatky středověkého
hrádku. Dodnes se zde zachovaly zbytky vytesaných světniček spojených dřevěnými
mostky. Hrádek vznikl zřejmě
za husitských válek. Název
Drábské světničky souvisí s
domněnkou, že se zde v poz-

ke skalním útvarům Drábské světničky. Foto 3x: Archiv Jitky Hadové
dější době ukrývali drábové –
loupežníci. Model Drábských
světniček je umístěn v muzeu
v Mnichově Hradišti.
A protože cesta nahoru po
strmém schodišti k hrádku je
poněkud krkolomná, zanechaly jsme hůlky dole u jedné
z účastnic, která nám je pohlídala, neboť nahoře už byla, a
tak se nám uvolnily ruce, které jsme při zdolávání schůdků
a žebříčků potřebovaly mít
volné. Objevování všech skrytých světniček bylo velice zábavné a zejména Nikolka, naše nejmladší účastnice, si dokázala spletitých chodbiček a
světniček opravdu užít –
zejména, když na nás několikrát nečekaně vybafla.
Po návratu dolů z hrádku
jsme rády zasedly k zasloužené svačině, neboť projít Drábské světničky je samozřejmě i
úctyhodný sportovní výkon!

až k další zastávce na naší trase – k hradišti Klamorna. Jedná se o hradiště se čtyřmi světničkami, které bylo obýváno
už tři sta let před naším letopočtem. Na místě je dokonce
vytesaná ve skále cisterna asi
pět metrů do hloubky. Tato
studna není nijak označena, a
tak konstatování jedné z nás,
že jít tudy za tmy, asi bychom

do ní snadno všechny „zahučely“, bylo velmi pravdivé.
Naše další putování krásným lesem bylo obohaceno
nápaditými cedulemi na jednotlivých zastaveních naučné
stezky Příhrazskými skalami.
Všechny jsme zodpovědně hádaly, jaké se na obrázcích
skrývají skalní útvary, stopy,
rostliny, listy, plody, stromy,

Neoznačená studna
Následně jsme pokračovaly
lesem, kde jsme ještě objevily
rozvaliny opuštěného statku,

MALÁ turistka Nikolka si výlet k Drábským světničkám užívala.

SVĚTNIČKY ve skále obývala místní chudina až do roku 1892.

Anketa

Právě jsme
se narodili

HLASOVACÍ KUPON

Miminko 2. čtvrtletí 2015
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Každou sobotu najdete
v Mělnickém deníku
na stránce Moje rodina
snímky miminek
narozených v předchozím
týdnu v porodnicích
mělnické a neratovické
nemocnice.

David Nosovský
Elian Wsol
Štěpán Kunta
Adélka Pakandlová
Zuzana Ladrová

m
m
m
m
m

Zorka Faltýnová
Dagmar Moleková
Štěpánka Nalezínková
Jakub Hain
Klaudie a Adam Černí

b hlasujte zakreslením křížku ve čtverečku před jménem dítěte, kterému chcete věnovat hlas

b na jednom kuponu lze zaškrtnout pouze jedno jméno

Zasmějte se
Paní učitelka se
ptá dětí, čím by
chtěly být. Pepíček zvedne
ruku a říká: „Já
bych chtěl být
hracím automatem.“ Paní učitelka se zarazí a
ptá se: „A proč právě hracím automatem?“ – „No protože automat nic nedělá a jenom bere peníze,“ odpoví Pepíček.
***

Pepa k manželce: „Tak jsem slyšel,
že když to v manželství neklape,
stačí si pořídit na určitou dobu
milence.“ – „Z toho nic nebude,“
odpoví mu manželka, „už jsem to
zkusila několikrát a všechno je při
starém!“
***
Vrátí se Karel z hospody a říká
manželce: „Tak si představ, že
domovník v hospodě tvrdí, že se
vyspal se všema ženskýma v baráku kromě jedné!“ Manželka se

zamyslí a povídá: „To bude asi ta
nafintěná fuchtle z přízemí.“
***
Chlapeček vypráví, jak to bylo na
procházce s tatínkem: „Jeli jsme
autobusem. Pak nastoupila nějaká mladá paní. Tatínek řekl, abych
vstal, aby si ta paní mohla sednout.“ – „Tak je to správné, drahoušku. Dámám se musí vždycky
uvolnit místo,“pochválí ho maminka . „Ale já jsem seděl tatínkovi na klíně!“ odpoví kluk.

b platí pouze originální kupony vystřižené z novin, které vycházejí každý den

A už v pátek po poledni
si je můžete prohlédnout
na webu:

b kupony musejí být doručeny do redakce na adresu Mělnický
deník, Kpt. Jaroše 295, 276 01 Mělník do úterý 28. července 2015
do 12 hodin, osobně nebo poštou

www.melnicky.denik.cz

b hlasovat je možné také elektronicky na melnicky.denik.cz

Změna způsobu hlasování
INZERCE

Anketa Miminko Mělnického deníku

Celotýdenní předplatné
Deníku na ¼ roku
Předplaťte si
svůj Mělnický
deník a získejte
balíček od
Fernet Stock

Vážení čtenáři,

Domov sv. Karla
Boromejského v Praze
(LDN) přijme

registrovanou
zdravotní sestru
do nepřetržitého provozu.
Požadujeme příslušné
vzdělání.

1001164871_A

Pro ženy
možnost ubytování
kontakt:
konsolata@domovrepy.cz
tel.: 776 257 911

Světničky se nacházejí v podhradí hradu Valečov. Všechny jsme se zúčastnily komentované prohlídky s místním
kastelánem, který nám podal
velice zajímavý výklad o hradu a jeho historii.
A protože po prohlídce hradu jsme už měly chuť na něco
dobrého, zastavily jsme se na
polévku v nedaleké hospůdce.
Náležitě posilněné jsme se pak
vydaly na poslední úsek naší
cesty – na nádraží do Mnichova Hradiště.
Cesta na nádraží nám příjemně uběhla a my jsme cestou ještě znovu hodnotily, kolik krásných a zajímavých věcí jsme toho dne viděly. Tolikrát jsme kolem skalních
útvarů projely na dálnici autem, anebo po trati vlakem, ale
teprve až jeden z našich nordic walking výletů nás přiměl
k tomu, že jsme si tuto krásnou trasu prošly pěšky a nestačíme se divit, kolik krás je
ukryto všude kolem nás!
Příště se těšíme na vrcholný výlet sezony! Už tuto neděli
vyrážíme do Liberce projít si
krásnou naučnou stezku Terasy Ještědu.
Více informací najdete na
www.nwproradost.cz.
Jitka Hadová
Nordic walking pro radost

po více než roce se vrací možnost hlasovat pro miminka týdne, čtvrtletí i roku nejen prostřednictvím originálních
kuponů, které vycházejí každý den na stránkách Mělnického
deníku, ale také v anketě na webu melnicky.denik.cz. Od tohoto týdne je tedy znovu možné hlasovat pro své oblíbené miminko i elektronickou cestou, z jedné IP adresy je přitom možné poslat jeden hlas za hodinu. Při vyhodnocování pak budeme vycházet z umístění miminek v rámci hlasování prostřednictvím papírových kuponů a na internetu. Miminko, které skončí například první díky zaslaným kuponům a třetí na
webu, tedy obsadí konečné druhé místo. Věříme, že si nový systém hlasování záhy osvojíte a budete i nadále posílat své hlasy miminkům, kterým fandíte.
Vaše redakce
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Objednejte si své předplatné:
www.mojepredplatne.cz
840 336 459
ve vaší okresní redakci
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Nabídka
platí pouze
pro osoby
starší 18 let.

