Nanga - Dubá - Nedvězí
Nedvě 27.1.2018
Zní to neuvěřitelně
ěřitelně, ale letos půjdeme zase
jinam. Zařídil
ídil jsem otevření
otevř restaurace POBUDA
v Kokořínském dole.. Jako minimální nejkratší trasa je to 12,4km
z výchozího Zakšína do Vojtěchova,
Vojt chova, odkud na zbylých 3,5km pom
pomůže
00
autobus (odjezd v 15 ), viz obrazová příloha. Tedy to jistě všichni
zvládnou, když to zvládnu i s dětmi (pokud půjdou). Zdatnější
ější
samozřejmě dojdou zcela po svých, nebo si dle libosti mohou i trasu
prodloužit. Doufám, že nám příroda
p
nadělí přiměřeně
ěř ě bílé studené
radosti, abychom se mám pěkně
p
šlo a děti
ti se zase mohli na bobech
cestou svést. Pro případné
řípadné běžkaře,
b
e, aby si užili mírného klesání
z vrcholu až do cíle.
Doporučuji s sebou teplé nápoje, neboť
nebo občerstvení
čerstvení cestou
v plánu není. Je možné,, že mohou mít stejně
stejn jako loni otevřeno v Osinalicích u koňáků.
ko
Dobřeň mi však odpověděla,
ěla, že neotevřou,
neotev
že mají jinou akci. Ve Střezijovicích
ezijovicích bude sice
otevřeno, ale pro Mělnické,
lnické, kteří
kteř se tam zase budou srocovat na odjez ve 1430. Tedy s tím
raději také nepočítat. V restauraci POBUDA nás budou očekávat
čekávat

s hotovkami (i něco ) a dobrým pivem takže není důvodu.
ůvodu.
Zda na akcii budou krásné zimní podmínky se sněhem
ěhem nelze
zcela spoléhat. To, žee to může
m
někde klouzat na blátěě či ledu k tomuto
období patří. Počasí
časí se však není ttřeba bát. Vždy
ždy se vůči
vůč ránu
vylepšilo i s ohledem na to, že Nedvězí
Nedv je o 300m výše a to je znát.
znát
Inverze
nverze tam proto už nebývá a teplota vůči ránu, vždy hezky stoupala.
stoupala
Ještě připomínám, že loni
oni se počasí
po
krásně povedlo a bylo příjemně
říjemně zimní. Mráz byl
ráno malý, jen -6°C,
6°C, ale pak bylo tepleji. Sněhu
Sn
bylo souvisle, ale v průměru
ů ěru cca 8cm, což pro
chůzi nevadilo a pro sáňky dostatečně,
dostate
takže těch cca 12km si moje tři
ř děti
ěti dost užili, neboť
nebo
jsem je občas i všechny popotáhl.
táhl. S cílovou restaurací v Černém mlýně byli všichni
spokojeni, včetně majitele. Byl i čas
č na kytaru písničky. Autobus fa Petříček
ř ček byl spolehlivý a
komfortní. Jen škoda, že nás nejelo více, aby se náklady lépe rozložily. Včetně
Včetně tří mých dětí
nás bylo jen 26 z čehož
ehož jen 18 turistů.
turist
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 27.1.2018.
Na mně ohlášené účastníky,
astníky, co přijedou
př
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
Mě
(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 tento rok je plně dotováno KČT Neratovice, tedy pro všechny účastníky (i
neturisté z řad veřejnosti) ZDARMA!
ZDARMA
Hudební nástroje jsou vítány, mohou čekat v autobuse, do hospody je osobně zanesu!
Neváhejte a přijďte
ř ďte se projít. Případné
ípadné dotazy zodpovím (mob.: 737 255 423)
Žach

Základní nejkratší trasa (místy mimo značky) cca 15,9km (dle ukazatelů se může drobně lišit)
při variantě do Vojtěchova na přibližovací autobus o 3,5km méně, tedy

12,4km

Po značkách varianta 17,3km (tedy o 1,4km delší s drobně větším převýšením)

