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MĚLNICKO | U nás doma
Hrad císařovny Elišky hůlkaři ze Všetat bez problémů našli
Hůlkaři ze Všetat a okolí
se s instruktorkou Jitkou
Hadovou tentokrát vydali
po stopách Alžběty
Pomořanské, známé
také jako Eliška.
Všetaty – Jednu červnovou
sobotu jsme se vypravili po
stopách císařovny Elišky z
Dobřichovic do Karlštejna.
Na rozdíl od ní jsme však v
karlštejnských hvozdech
nezabloudili a „její“ hrad
Karlík jsme bez větších
problémů našli.
Už společná cesta vlakem
byla podnětná. Setkali jsme
se totiž s jedním z našich

předních orientačních běžců, který měl zrovna namířeno na závody do Švédska.
Náležitě jsme ho vyslechli a
díky tomu se dozvěděli
spoustu zajímavého o orientačním běhu, následně
navíc někteří z nás pokračovali v hledání informací o
tomto sportovci také na internetu, konkrétně na webu
www.milosnykodym.com.
Život vrcholového sportovce
je jistě záviděníhodný a obdivuhodný, ale je také vykoupený velkou dřinou a
odříkáním. Miloši, přejeme
ti, abys ukázal všem záda i v

VĚTŠINU výletu šlapali hůlkaři po polních a lesních cestách.

Pak už vedla cesta pouze
budoucnu, držíme ti palce!
lesem, což bylo velké štěstí,
Po přestupu na pražském
protože jediná prudká přeHlavním nádraží jsme doháňka toho dne nás zastihla
razili do Dobřichovic, na
pod hustými stromy nedazačátek naší trasy. Cestu z
leko malebné vesničky Monádraží podél Berounky
řinka, takže jsme vlastně
jsme si ještě stačili obohatit
vůbec nezmokli. Po dešti se
krátkou přestávkou u místnavíc krásně pročistil
ního zámečku, kde jsme
vzduch, a tak jsme toho vyposvačili ve stínu krásné,
užili ke krátkému protažení
několik století staré Svatoa rozcvičce.
jánské lípy.
V Mořince jsme cestou
Po projití krátkého úseku
narazili na Hostinec u BarDobřichovicemi po silnici
chánků, který nám byl pojsme konečně odbočili na
vědomý. Samozřejmě, v
polní cestu, která nás
minulosti se zde todovedla do vesničky
čily některé poKarlík. Odtud
jsme pak příZ hradu Karlík hádky, dokonce
i jeden z nejemnou cestou
zbyla pouze
konečných
pokračovali
seriálů. Posahledat v lečást obvodové
dili jsme se
sích skrytý
zdi a příkop,
tam alespoň
hrad Karlík.
účastníkům výletu na pití, protoA protože
hrady se stavěto ale nevadilo. že v nabídce
byla jen studená
ly dříve hlavně
kuchyně.
na kopcích, objePo krátkém občervení Karlíku bylo velmi zasloužené. Jinak řečeno, stvení jsme vyrazili z Mořinky přes louky směrem na
čekal nás pořádný krpál.
Karlštejn. Potěšili jsme se
Odměnou nám všem pak
nádhernými vyhlídkami do
bylo romantické místo
kraje i krásou právě kveskryté okolními stromy. Dítoucích vlčích máků v obilky slavnému muzikálu od
ných polích. Pohled jako na
Karla Svobody někteří z nás
obrazy impresionistů!
očekávali pěkný královnin
I nám, podobně jako cíhrádeček nebo alespoň zřísařovně Elišce, probleskly
ceninu, faktem však je, že
náhle přes stromy věže
po Karlíku zbyla pouze část
hradu Karlštejna. Na proobvodové zdi a příkop. To
hlídku hradu nás sice bonám ovšem nijak nevadilo,
hužel čas nezbyl, na závěnám udělalo radost už zdorečnou tradiční kávičku a
lání samotné prudké přídortík už ale ano. Cestou na
stupové cesty.

NA PROHLÍDKU hradu Karlštejn sice hůlkařům čas nezbyl, návštěvu kavárny si ale ujít nenechali. Foto: Nordic walking pro radost (2x)

nádraží jsme ještě stačili
zhodnotit kvalitu či kýčovitost obchůdků se suvenýry,
které lemovaly naši zpáteční
cestu.
Do Všetat jsme se vrátili
obohaceni o mnoho nových
zážitků a s radostí, že jsme
po svém oslavili 700. naro-

zeniny Karla IV. Možná i díky orientačnímu běžci Milošovi a jeho instruktáži, jak
se zorientovat v mapách,
jsme na svém putování
hrad Karlík s přehledem
našli!
Jitka Hadová
www.nwproradost.cz

INZERCE

NA SPLÁTKY S ÚROKEM JEN

2,99 %

• ŠIROKÁ PALETA VERZÍ PRO MALÉ I VELKÉ PODNIKÁNÍ
• ROBUSTNÍ KONSTRUKCE A INOVOVANÉ MOTORY
• PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 5 LET NEBO 200 000 KM

PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ FORD CREDIT

CHCETE ZNÁT DALŠÍ VÝHODY?
PŘIJĎTE NA NEZÁVAZNOU TESTOVACÍ JÍZDU.

Prodloužená záruka standardně pro Transit a vybrané verze řady Custom, pro ostatní modely na přání; 5 let/200 000 km – platí, co nastane dříve. Nabídka úvěru pro podnikatele od Ford Credit, platná do 30. 9. 2016, nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy, neplatí pro řadu
Courier. Skladem nejpopulárnější verze. Foto je pouze ilustrační.

CARent Praha s.r.o.

BOSPOR auto s. r. o.

Louda Auto a.s.

Louwman Motor Příbram s.r.o.

Českolipská 3332
Mělník
Tel.: 315 622 151
www.carentpraha.cz

Průmyslová 829
Kosmonosy
Tel.: 326 211 011
www.bospor.cz

Šťáralka - Havlíčkova ul.
Kolín
Tel.: 321 713 619
www.ford-kolin.cz

Dubno 120
Příbram
Tel.: 318 492 911–3
www.ford-louwman.cz

Jaško Motor s.r.o.

K+K Autoservis Czech s.r.o.

V-group s.r.o.

Čechova 1433
Benešov
Tel.: 317 726 920
www.fordbenesov.cz

U Okruhu 587
Vestec u Prahy
Tel.: 315 555 577
www.fordkacmacek.cz

Arménská ul.
Kladno
Tel.: 312 248 030
www.fordkladno.cz
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Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:

