NA VÝLET S ALEŠEM, JANOU I VOJTOU NÁPRSTKEM
Každý z nás již tyto značky narazil. Procházejí naší zemí křížem krážem na různých trasách. Dva bílé proužky a mezi nimi střídající se barvy – modrá, červená, zelená a žlutá. Tyto pomocníci nám již po mnoho let
usnadňují orientovat se na našich výletech a jsme jim za to neskonale vděčni.





ZNÁTE NEJSTARŠÍ ZACHOVANOU ZNAČENOU TRASU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ?
Jmenuje se po zakladateli klubu panu Vojtovi Náprstkovi, má barvu červenou, vyznačena byla za vlády Františka Josefa I., a to roku 1889.
Započíná u nádraží v Berouně a končí v obci Karlštejn o uváděné délce 13 500 metrů. Vede přes několikero zajímavých míst, s rovinou se na
ní moc nepotkáte, lesy a louky vaše kročeje doprovázet budou.
Písmenka na této stránce ve slova složili, ty následně pak do vět sestavili a obrázky doplnili: tetička Janina a sklerotický strýček Aleš.
1. Ve svatém Janu pod Skalou je v místním kostele i kámen poustevníka Ivana a můžete se zde občerstvit i z jeho pramene. Od sv. Jana pod
Skalou se vydáte přes vrch Doutnáč k Bubovickým vodopádům. Pokud dojedete k Dubu Sedmi Bratří, budete již skoro na konci výletu.
2. V obci Karlštejn cesta Vojty Náprstka končí. Je pouze na vás, zda se stavíte alespoň na hradním nádvoří stavby, kterou vystavěti dal největší
Čech či nikoliv.

POSÁZAVSKÁ STEZKA JE JEDNA Z NEJSTARŠÍCH TRAS KČT V ČR.
Dokončena byla v roce 1924. Prochází místy, která se zapsala do dějin českého trempování a vodáctví. Kdo by neslyšel o slavném posázavském
pacifiku, který nás doveze na start výšlapu v obci Kamenný Přívoz. Zde se vydáme z kopce po červené značce směrem na most přes řeku a pak
dále a dále. Trasa končí v obci Pikovice. Kdo by se chtěl ještě projít, po pravém břehu vede stezka až k nádraží v Davli, kde končí pouť Sázavy
soutokem s řekou Vltavou.
Kdo dojde na vyhlídku K.V.Raise na údolím, pokochá se nejen řekou… Mnoho srubů ve starých trempských osadách uvidíte cestou a některé
jsou ještě pamětníky slavné doby trempinku v této lokalitě, kdy se zde nejeden šerif osady dohadoval s bílými plantážníky, kdo že je zde
vlastně pánem.
Pokud chcete opravdové vodáky potěšit, zavolejte AHÓÓJ!! Snad vám odpoví. Řeka zde není hluboká a někdy je lodní provoz na stupni číslo
tři. Nezapomeňte si vzít svačinu a pití, na této trase mimo „civilizaci“ není žádná osvěžovna pro poutníky.

NA MAPY.CZ JE PLÁNOVAČ TRAS, POJĎME SI JEDNU NAPLÁNOVAT.
Výběr mapy turistická a do vyhledávače zadejme Kvilda. Pak otevřeme plánovač a označíme panáčka a turistické trasy. Mapu si přiblížíme a na
start dáme zelený špendlík ke kostelu na Kvildě. Postupně přidáme následující body označené žlutým špendlíkem: žlutá značka – pod Březovou horu, další bod Modrava, poté bod na zelenou pod Studenou horu, dále bod – Březník, poslední žlutý špendlík žlutá – Filipova Huť a vše
zakončíme červeným opět na Kvildě. Výsledkem je asi 30 km vzdálenosti a možnost získat další údaje o naplánované trase. Takto lze plánovat
své výlety v libovolných lokalitách.
Přes Filipovu Huť se jde směrem na Modravu a vrací se na toto místo od Březníka. Zde je několik míst vhodných na občerstvení, stejně jako
v Modravě či u Klostermannova muzea na Březníku. Víte, že pan spisovatel Karel Klostermann měl na maturitním vysvědčení z jazyka českého
dostatečnou?
Pokud jdete po hřebenu pod Studenou horou, je zde jasně viditelný zásah kůrovce do zdejší krajiny. Celou trasu jsme na Kvildě odstartovali
9. května 2014 v 10 hodin a 40 minut a k místnímu kostelu se vrátili v 19 hodin a 28 minut. Celkem naše procházka měřila přibližně 32 000
metrů. Přejeme i vám mnoho podařených výletů.

