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MĚLNICKO | U nás doma
Propršený výlet si hůlkařky zpestřily návštěvou kapličky a jeskyní
Předposlední srpnovou neděli jsme vyrazily do Českého ráje, abychom si opět
užily krásných vyhlídek a
skalních měst. Bohužel nám
od rána nepřálo počasí,
tentokrát nás opravdu pěkně nebo spíš nepěkně vypeklo. Slibovaná uplakaná
předpověď na neděli se bohužel vyplnila, a tak jsme s
pomocí přítelkyně na telefonu raději uskutečnily výlet ve změněné, nicméně
neméně zajímavé variantě.
A navíc jsme nemusely být
celý den na dešti! Ale hezky
popořadě...
Ráno jsme se sešly na
nádraží ve Všetatech a nechaly hlasovat, zda se do
deště vydat, nebo ne. Zhodnotily jsme, že nejsme z
cukru, takže nás déšť ne-

rozpustí, a vyrazily jsme.
Už když jsme přijely vlakem do Malé Skály, začínalo
krápat. Ale to nám nevadilo.
Měly jsme totiž na začátek
výletu domluvenou návštěvu pozoruhodné kapličky,
která je vyzdobena obrazy
místního malíře Josefa Jíry.
Křížová cesta v podání jeho
grafik je vskutku pozoruhodné dílo. Měly jsme domluvený i výklad paní Pánkové, jejíž rodina se o kapličku stará. Dozvěděly jsme
se mnoho zajímavých věcí
nejen o kapličce samotné,
ale i o sousedním zámku a
vůbec Malé Skále a okolí.
Její výklad byl opravdu nedostižný.
Po tomto naplňujícím zážitku jsme se chtěly vydat
do skalních měst, jak bylo

ČÁSTtrasy šlydámyv nepromokavýchbundách a pláštěnkách.

původně naplánováno. Ale
protože se rozpršelo, rozhodly jsme se pro suchou
variantu výletu, jak ji pro
nás vymyslela naše milá
kamarádka Alenka Radoušová, která v Českém ráji
bydlí a neúnavně propaguje
nejen jeho přírodní krásy,
ale také bohatý kulturní
program a památky.
Na základě jejích rad jsme
popojely po prohlídce kapličky vlakem do nedaleké
vesničky Jesenný, kde jsme
měly domluvenou průvodkyni, milou Hanku Dařbujánovou, která se s námi

V Bozkovských
jeskyních mohou
návštěvníci spatřit
krápníkovou výzdobu
i v Čechách největší
jeskynní jezero o
rozměrech 24 x 14 m.

SRPNOVÝ výlet hůlkařkám sice částečně propršel, to jim ale náladu nezkazilo.

prošla ještě stále v deštivém
počasí lesem do nedaleké
vesnice Bozkov. Se vstupem
do Bozkova přestalo pršet a
my jsme konečně mohly už
nadobro svléci pláštěnek.
Čekal nás náš hlavní cíl –
Bozkovské dolomitové jeskyně. Protože nám Alenka
telefonicky zarezervovala
prohlídku na 13.10 hodin,
což se ukázalo jako velmi
prozřetelný nápad vzhledem
k náporu návštěvníků ze
všech koutů Evropy, mohly
jsme prakticky bez čekání
vyrazit do podzemí.
To, co nás čekalo, nám
opravdu vyrazilo dech. Ni-

kdo z nás tu ještě nebyl a
netušily jsme, jak krásné
Bozkovské jeskyně jsou.
Prohlídka trvala asi hodinu.
Došly jsme až 22 metrů pod
zem do jeskyně zvané Peklo.
Dále nás překvapila krásná
Labutí jezírka, úžasná krápníková výzdoba v Jeskyni
překvapení, ve skále útvar
připomínající tvarem i
zbarvením bůček, ale hlavně
Jezerní dóm. Je to největší
místnost v jeskyních, kde je
hlavní atrakcí nádherné a v
Čechách největší jeskynní
jezero s křišťálově průzračnou vodou a úctyhodnými
rozměry 24 krát 14 metrů.
Prohlídku jeskyní nám

Rady astrologa

Středa 21. září
Slunce vychází v 06.42 hodin, pohybuje se po 30.
stupni Panny a zapadá v
18.56 hodin. Světlý den trvá
12 hodin 14 minut.
Měsíc ubývá v zemském
znamení Býka a od 07.52
hodin ve znamení Blíženců.
Měsíc v Blížencích ztěžuje
rozhodování, ale podporuje
komunikaci. Občas můžete
říkat věci, které vás za chvíli
mohou mrzet. Můžete pociťovat neklid a mít tendenci
k rozumovému výkladu
emocí.
Dnes budete psychicky
vyrovnaní. Život se vám
bude zdát snadnější než
jindy. Lépe se vám bude
jednat s ostatními lidmi,
protože je bude přitahovat
vaše vnitřní harmonie. Ze
stejných důvodů se zlepší
vaše vztahy s osobami
opačného pohlaví. Budete
mít zvýšenou vitalitu, ale
nemusíte mít chuť pouštět
se do složitějších úkolů.
Vzrušující den prožijí
především Blíženci, Berani,
Lvi, Váhy a Vodnáři. Svým
myšlenkám před společností
mohou dávat přednost
Střelci, Panny a Ryby.
Čtvrtek 22. září
Slunce vychází v 06.43 hodin a zapadá v 18.54 hodin.
Světlý den trvá 12 hodin 11
minut.
V 15.21 hodin Slunce
opouští zemské znamení
Panny a vstupuje do vzdušného znamení Vah. V tomto
období se u Blíženců, Vah a
Vodnářů projeví zvýšená
snaha po harmonii a radost

ze života. Ve vztazích se
budou snažit dominovat
Berani, Raci a Kozorozi.
Měsíc ubývá ve znamení
Blíženců.
Měsíc v Blížencích podporuje přátelskost, čilost,
zvídavost, komunikativnost,
přizpůsobivost a nápaditost.
Velké množství zájmů a
nepřeberný počet nápadů
vede často k přelétavosti,
roztěkanosti a neklidu.
Zejména dopoledne bude
o emocích. Měli byste počítat s tím, že můžete zažít
intenzivní střety s druhými,
především s těmi, s nimiž
jste nějak emocionálně
propojeni. Obtížně můžete
vycházet i s ostatními. Hrozí
zbytečné hádky, podrážděnost a ukvapenost.
O své blízké se dnes dobře postarají Blíženci, Berani,
Lvi, Váhy a Vodnáři. Svou
touhu po svobodě by neměli přehánět Střelci, Panny
a Ryby.
Pátek 23. září
Slunce vychází v 06.45 hodin, pohybuje se po 1. stupni Vah a zapadá v 18.52 hodin. Světlý den trvá 12 hodin 7 minut.
Měsíc ubývá ve vzdušném
znamení Blíženců a od 10.33
hodin ve vodním znamení
Raka. Měsíc v Raku se projevuje zvýšenou vnímavostí
vůči citovému rozpoložení.
Podporuje změny nálad.
Narůstá potřeba uznání a
pozornosti. Umocňuje
všechny ženské hodnoty.
Dnes se můžete v myšlenkách stále vracet k nějakému problému, který se

zpestřil svým vtipným výkladem a hlavně velkou
fantazií, pokud se tvarů a
pojmenování skalních
útvarů týče, velmi příjemný
průvodce, toho času student
stomatologie na brigádě.
A protože jsme si chtěly
dojmy a zážitky z návštěvy
jeskyní dosdílet ještě na
výletě, po prohlídce jeskyní
jsme se usadily v místní
stylové restauraci, v roubence Dřevěnka. Byla to super volba na závěr našeho
krásného výletu. Pak už
jsme opět stejnou cestou
došly zpět na nádraží v Jesenném a vydaly se vlakem
zpátky do Všetat.

Foto: NW pro radost (2x)

I když se zpočátku zdálo,
že tento výlet se nám vlivem deštivého počasí nepovede, díky našim spojkám
Alence u počítače a Hance
na trase jsme si užily celou
neděli přímo báječně!
V září nám výlet odpadá,
ale v neděli 9. října se vydáme na závěr sezony zdolat až 20 km dlouhou trasu
z Mělníka do Zelčína a zpět
(možná je také kratší, pouze
12 km dlouhá varianta se
začátkem a koncem v Hoříně na zdymadle). Sledujte
proto novinky na webu
www.nwproradost.cz.
Jitka Hadová
www.nwproradost.cz

Zasmějte se
vztahuje k domácnosti, rodinnému životu nebo přátelským vztahům.
Všichni občas pociťujeme
nějaké skryté napětí, které
nás nutí jednat nepochopitelně. Na povrch se obvykle
dostává problém, kterému
jste nevěnovali pozornost
nebo jste o něm dokonce
nevěděli. A nyní nastal čas
problém vyřešit.
Venuše odpoledne vstupuje do znamení Štíra, ve
kterém setrvá až do 18. října. V tomto období budou
mít Raci, Štíři a Ryby silné
city a sexuální touhy. Krásný den si užijí Raci, Býci,
Panny, Štíři a Ryby. Až příliš
sentimentální mohou být
Kozorozi, Berani a Váhy.
Sobota 24. září
Slunce vychází v 06.46 hodin, pohybuje se po 2. stupni Vah a zapadá v 18.50 hodin. Světlý den trvá 12 hodin 4 minuty.
Měsíc ubývá ve znamení
Raka. S Měsícem v Raku
nejvýrazněji prožíváme
rozpory a protiklady
v citové oblasti. Vždyť city a
pocity nejsou jen pozitivní a
nepomáhají jen proto, že
jsou to city. Je třeba se učit
rozlišovat mezi příjemnými
a nepříjemnými, rozumnými a nesmyslnými city.
Dnes můžete řešit konflikt mezi povinnostmi a
vlastní spokojeností. Možná
budete chtít uniknout
všedním záležitostem, ale
zjistíte, že to nelze, že vás
něco drží zpátky.
Můžete mít pocit, jako by
vás okolnosti nutily být ně-

kým jiným, než kým doopravdy jste. Možná se vám
nebude chtít pracovat anebo budete muset trávit čas
s lidmi, s nimiž byste raději
nebyli.
Víra ve vlastní síly bude
pomáhat Rakům, Býkům,
Pannám, Štírům a Rybám.
Svým citům by měli více
věřit Kozorozi, Berani a
Váhy.
Neděle 25. září
Slunce vychází v 06.48 hodin, pohybuje se po 3. stupni Vah a zapadá v 18.48 hodin. Světlý den trvá 12 hodin.
Měsíc ubývá ve vodním
znamení Raka a od 15.48
hodin v ohnivém znamení
Lva. Měsíc v Raku nabádá
k tomu, abychom se věnovali sami sobě, vyšli si do
přírody, hledali své kořeny a
snili. Zvyšuje zájem o exotické, drahocenné a neznámé cíle a objekty.
Dnes budete psychicky
vyrovnaní. Život se vám bude zdát snadnější než jindy.
Lépe se vám bude jednat s
ostatními lidmi, protože je
bude přitahovat vaše vnitřní
harmonie.
Ze stejných důvodů se
zlepší vaše vztahy s osobami
opačného pohlaví. Budete
mít zvýšenou vitalitu, ale
nemusíte mít chuť pouštět
se do nějakých složitějších
úkolů.
Vzniklé problémy dnes
úspěšně vyřeší Raci, Býci,
Panny, Štíři a Ryby. Až příliš
skvělí si dnes mohou připadat Kozorozi, Berani a Váhy.
Ivan Černovský

Tonda jde navštívit Karla. Najde ho v kuchyni klečet na
kolenou a drhnout podlahu. „No tohle by mě ve snu nenapadlo, kamaráde!“ – „Mě taky ne, to je nápad mojí staré.“
* * *
Povídá naštvaná manželka záletnému manželovi: „Já nevím, co na těch ženských pořád vidíš. Když si odmyslíš
hlavu a prsa, tak co ti zbude?“ Manžel suše: „Ty, miláčku.“
* * *
Ptá se Franta Vaška: „Co ti řekla tvoje stará, když tě přistihla s tou Horáčkovou?“ – „Co by říkala, nic. A ty dva
přední zuby jsem si stejně chtěl nechat vytrhnout.“

Právě jsme se narodili
Každou sobotu najdete v Mělnickém deníku
snímky miminek narozených v předchozím
týdnu v porodnicích mělnické
a neratovické nemocnice.

A už v pátek po poledni si je můžete prohlédnout
na webu, kde můžete hlasovat v anketě Miminko týdne:

www.melnicky.denik.cz

U nás doma
Stránka U nás doma patří v Mělnickém deníku každý den
příspěvkům čtenářů, kteří se pak u novin baví například
u fotek z akcí, které pořádali nebo se jich účastnili.
Zasílat nám můžete rovněž snímky vašich dětí
nebo zvířátek, vaše názory, povídky a verše, recepty
na různé dobroty nebo vtipy, které vás pobavily.

Na vaše příspěvky se těšíme na adresách:

melnicky@denik.cz
Mělnický deník, Kpt. Jaroše 295, 276 01 Mělník

