Nanga - Dubá - Nedvězí 23.1.2016
Je to neuvěřitelné, ale i letos se zase nemusíme s cílem opakovat,
neboť jsem dohodl (přiznávám, že opět dost na poslední chvíli) velmi příjemně
vypadající (nekuřáckou) hospodu Truhlárna v obci Kokořín. Místa
tam mají v podkroví na bály, takže se tam určitě vejdeme (i když by nás bylo
třeba 100). Nějaká polévka a hotové jídlo bude připraveno, takže na lačno
s Podkovánským (11°) nebudete čekat dlouho.
Nechtěl bych to nijak zakřiknout, ale poslední výhled na počasí
říká, že bude na zváženou po letech vzít to, co se bojím vyslovit, ale
po čem těch cca 20km ze startovního Zakšína se odjede velmi rychle.
Komu se to bude zdát příliš daleko, nebo když by na to
podmínky nebyly (nebo někdo se nechtěl v možných návalech sněhu
brodit dlouho), může svoji pouť ukončit již v Dobřeni, kde nechám
čekat autobus. Aby se nečekalo venku pod historickým roubeným
špýcharem, jsem domluven, že místní hospůdka bude otevřená
(kuřácká normálně otevírající až od 17:00, bez jídla).
Původně jsem nástup zvažoval i z Osinalického sedla, ale při
výhledu počasí si tam netroufnu poslat autobus. V roce 2002 tam sice
Sedláček klouzání s obsazeným autobusem zvládl, ale pak při cestě na
Vidim ho musel zpět na silnici tahat traktor. Nástup na trasu tedy
raději ze Zakšína, nebo kdo by chtěl z Deštného (nijak se to nezkrátí,
ale rozcestníky vám ukáží o 0,5km méně), nebo klidně i z Dubé
(autobus tudy bude projíždět). Mohu také doporučit nejkratší cestu
přímo na Panenský hřeben s vynecháním Pustého zámku. Dle volby
tedy na vrchol Nedvězí pro diplom a odznáček 3,5-5,5km.
Dále pak buď ve stopách Mělnických směr Střezijovice (v boudě se
prosím nezastavujte, budou tam Mělničtí) 4km + 1,5km po silnici do Dobřeně,
celkem tedy za 9-11km, kde se počká na odjezd našeho autobusu do
Kokořína (cca v 14:45 nebo jak se dohodneme).
Je však možno i pokračovat dále po svých vstupem do
Šemanovického dolu (značena cyklotrasa) přes známou Klemperku
kde následně po modré a po silnici do obce Kokořín, do „Truhlárny“,
což je cca 8,5km, tedy celkem 17,5-19,5km.
Kdo by toužil jít z Nedvězí přes Osinalice s nejistou zastávkou
na buchtu a lahváče, pak přes Dolní Vidim a napojit se modrou do
Šemanovického dolu, tak to má o dva kopečky více a 15km, tedy
celkem 18,5-20,5km.

Doufám, že nás bude obdobně co loni a vyjde i počasí příjemně bílé a že si i chvíli
krásně zazpíváme po krásném výletě jako loni, kdy jsme končili v občerstvení v Pavličkách,
pro nás mimořádně otevřeném, kde paní vítečně uvařila a napekla i buchty. Tehdy jsem musel
odjezd pozdržet ne z důvodu pozdních příchozích, kochajících se výhledům z Čapu, ale kvůli
tomu, že jsme neočekávaně nevypili objednaný sud a nechtěl jsem dopustit, aby na KČT
Neratovice vzpomínali špatně. Vůči roku 2010 v Nostalgické Myši zcela nepochopitelné (tam
byl problém, že pivo hned nebylo, nebo měla extrémně malý sud).
Na akci není nutno se předem hlásit, důležité je přijít včas na odjezd, který je v 8:00
hodin z Neratovic od Pošty a to v sobotu 23.1.2016. Na mně ohlášené účastníky, co přijedou
vlakem počkáme. Návrat předpokládám (raději již raději neslibuji) cca 18:00 tamtéž.
Pojedeme jako vždy kolem Libiše po státovce (zastavíme) a přes Mělník (zastavíme u nádraží
ČD – prosím, pokud chcete jet s námi, tak nenastupte do autobusu mělnických turistů, platili
by jste pak 2x, ale vyčkejte na náš autobus, tentokrát ČSAD Mělník (zřejmě nízkopodlažní)
přijíždějí z Neratovic!). Jízdné stanovím jako vždy dle počtu lidí v autobusu, nutno počítat
tedy cca kolem 120,-Kč/osobu (±30Kč dle skutečné obsazenosti autobusu). Členové KČT
Neratovice se zaplaceným členstvím na rok 2016 mají slevu 20,-Kč, dětem poskytuji slevu
10,-Kč. Hudební nástroje jsou vítány, mohou čekat v autobuse, do hospody je osobně zanesu!
Neváhejte a přijďte se projít. Případné dotazy zodpovím (mob.: 737 255 423)
Žach
___________________________________________________________________________
Základní doporučená trasa:

Ukazatelé na trase se nepatrně liší (je to dáno i zaokrouhlováním na 0,5km), stejně
jako barvy značek (např.ze Zakšína vede žlutá).

