Nanga - Dubá - Nedvězí
Nedvě 26.1.2019
Letošní cíl bude v Horní Vidimi, kde jsme sice
končili v roce 2002, ale v tehdy otevřené velké hospodě na
náměstí,
stí, která je už léta zav
zavřená. Nyní se sejdeme v hospůdce,
která je trošku bokem (pro pamětníky
pam
z bývalé samoobsluhy – v mapě „Smíšené
zboží“). Normálně nevaří,
ří, ale nás tam budou očekávat
o
s česnečkou
čkou (á20,
(á20,- bude
) a vepřovým
ovým gulášem s pe
pečivem (á68,-).

Nejkratší trasou je to 9,4km z výchozího Zakšína (bez značky
zna
na Panenský
hřeben – tedy začátek stejně jako loni) přes vrchol Nedvězí
zí a po žluté přes
p
Osinalice a pak dva hřebínky do Horní Vidimi.
Vidimi Tedy to jistě
jist všichni
zvládnou za každého počasí
časí
así a tak se spíše nabízí delší trasa ze Zakšína po
červené přes
es Pustý zámek (o 0,9km). Pokud se z vrcholuu vydáme po modré a
zelené, tedy přes Střezivojice
ezivojice (kde končí mělničtí a kudy jsme šli i loni) a Dobřeň,
Dob
tak si to
prodloužíme o 3km a ušetříme
ušetř
se 100m stoupání. Další možné prodloužení je
podívat se na Starý zámek u Vidimi, čímž si v závěru
ru prodloužíme trasu o
2,8km, nebo 2,4km (půjdeme
ůjdeme-li zkratkou z hřebene mimo značku).
čku). S ohledem
na krátké trasy tedy zastavím pro první výstup již v Tupadlech, kde to je po
hřebenové
ebenové zelené na Nedvězí
Nedvězí o 7,9km delší než nejkratší varianta a lze se tedy
dostat na celkových 20,3km (kdo se chce projít více, si jistě sám další variantu prodloužení jistě najde (nebo mu něco
n
doporučím).
Z Chudolaz je to jen o 2,3km kratší. Volba délka trasy bude samozřejmě
ě odvislá od
aktuálního počasí,
así, respektivě
respektiv od výšky sněhu
hu nebo hloubky bahna, teploty, větru
a vlhkosti. Nejkratší se dá zvládnout vždy i s dětmi (pokud půjdou).
Pokud to bude vypadat na sníh a bude někdo
n
váhat s běžkami,
žkami, tak ať
a se mi ozve.
Dám pak vědětt ostatním zájemc
zájemců, aby nešli sami. Třeba se přidám
řidám i já.
Doporučuji s sebou teplé
te nápoje, neboť občerstvení cestou v plánu není. Je
možné, že mohou mít stejně jako loni otevřeno
otev
v Osinalicích u koňáků. Dobřeň mi však odpověděla, že
neotevřou, že mají jinou akci. Ve Střezijovicích
St
bude sice otevřeno, ale pro Mělnické,
lnické, kteří
kte se tam zase
30
budou srocovat na odjez ve 14 . Tedy s tím raději také nepočítat. Ve
e Vidimi mají otevřeno
otev
i

přes oběd (pak normálněě ne) tedy můžete
m
si i pospíšit.
Zda na akci budou krásné zimní podmínky se sněhem nelze zcela
spoléhat. To, že to může
ůže ně
někde klouzat na blátě či ledu k tomuto období patří.
pat
Počasí se však není třeba
řeba bát. Vždy se vůči ránu vylepšilo i s ohledem na to, že
Nedvězí je o 300m výše a to je znát.
znát Inverze
nverze tam proto už nebývá a teplota vůči
ránu, vždy hezky stoupala.
stoupala
Na akci není nutno se předem
př
hlásit, důležité je přijít včas
as na odjezd, který je v 800
hodin z Neratovic od zastávky Kulturní dům
d
(u Finančního úřadu) a to v sobotu 26.1.2019.
Na mně ohlášené účastníky,
astníky, co přijedou
p
vlakem z Prahy v 800 počkáme (nebo jim přijedeme
p
45
naproti). Letos je možný nástup i v Kostelci nad Labem v 7 od Váhy. Návrat předpokládám
p
(raději neslibuji) cca 1830 do Neratovic (cca 1845 Kostelec).. Pojedeme jako vždy kolem Libiše
po státovce (zastavíme) a přes
řes Mělník
M
(zastavíme u nádraží ČD) – pokud chcete jet s námi,
tak nenastupte do autobusu mělnických
mě
turistů. Vyčkejte na náš autobus přijíždějící
přijížd
z
Neratovic! Jízdné volné (jako loni)
Hudební nástroje jsou vítány, mohou čekat v autobuse, do hospody je osobně zanesu!
Neváhejte a přijďte
te se projít. Případné dotazy zodpovím
povím (mob.: 737 255 423)
Žach

Základní krátká trasa 10,3 km
(nejkratší trasa je o 0,9km kratší s vynechámi Pustého zámku a s připojením se přímo na
Panenský hřeben - rozcestí zelená červená – šli jsme tudy loni, tedy doporučuji letos po červené)

Možné prodloužení je podívat se na Starý zámek u Vidimi (pískovcová věž), čímž si
v závěru prodloužíme trasu o 2,4km, viz schéma
(pokud sejdeme po značce do dolní Vidimi, je to o 0,4km delší)

