ZDIBSKÝ

ZPRAVODAJ

Tip na výšlap
Veltěž – Dolní Chabry – Drahanský mlýn – Brnky – Zlatý kopec – Veltěž (8 km)
Kdo chodí – zná. Kdo zná – třeba už
tudy nechodí. A někdo třeba ani nezná. Pojďte se tedy se mnou projít.
Výchozím místem je základní škola.
Odtud jdeme směrem do Zdib a u potravin zahneme do ulice K Rokli. Tudy nás
zelená značka povede Formanskou ulicí
kolem fotbalového hřiště, půjdeme mezi
poli, mineme větrolam a kolem chatiček
se dostaneme k Chabrům. Abychom se
vyhnuli co nejvíce autům, zahneme před
prvním domem doprava a přes louku
podél pastvin pro koně sejdeme dolů.
Přijdeme na silničku, dáme se doleva,
nikam neodbočujeme a přímým směrem
dojdeme až na komunikaci Měděnecká,
kudy jezdí i autobus č. 162. Na ní
zatočíme doprava
a po 300 metrech
narazíme na hostinec U Míšků, který
nám jako jediný

po cestě může poskytnout občerstvení.
Mají otevřeno denně od 11 hodin (v úterý
od 15 hodin). Pokračujeme dále po hlavní
ulicí Pod zámkem. Po levé straně mineme Střední rybník, který byl v minulých
letech rekonstruován. Zaujme jeho nově
obezděná hráz i kachničky, vesele se prohánějící po hladině. U konečné autobusu
se na rozcestníku dozvíme, že po zelené
bychom se po dvou kilometrech dostali
do Přemyšlení. To by však naše procházka
ani nestála za to. Proto vyrazíme po zelené na opačnou stanu, podle šipky k Čimicím. Zelená nás však brzy opouští, my
kopírujeme Drahanský potok a mineme
čističku odpadních vod. Pohodlná asfaltka se mění ve zpevněnou cestu a sotva
po mostíku překročíme potok, dozvíme
se, že jsme u Drahanského mlýna. Odtud
bychom po žluté po dvou kilometrech
došli Drahanským údolím až k Vltavě.

Naše kroky však míří jinam. Sotva dojdeme k hnědému plotu mlýna, odbočíme
doprava na širokou vykotlanou cestu vedoucí mezi chatky. Vystoupáme nahoru
a před sebou máme polní cestu, která
ústí v Brnkách. Má i označení – Ke mlýnu.
Po ní dojdeme k chatové kolonii Brnky.

Po pravé straně máme
pole, které obejdeme. Mineme boční uličky s příhodným názvem
Ořechová, Včelařská (ten med tam opravdu nabízejí!), Jabloňová a dostaneme
se na roh osady. Cestou máme po pravé
ruce krásný rozhled na celé údolí. Vidíme
Chabry, Čimice i část Bohnic. Proti nám
vede silnička z Chaber, my však míříme
nalevo ulicí Za Panskou Zahradou. Ta nás

zavede na „téčko“ k dalším chatičkám
a cestou doprava míříme na Zlatý kopec.
Ulice Obvodová nás vyvádí z chatařské
kolonie do světa nové moderní výstavby a při procházce ulicí Dlouhou máme
možnost pozorovat mnoho tváří přeměny
této oblasti. Zástavbou rodinných domků

a později spíše jen rozparcelovaných pozemků dojdeme k cestě spojující Chabry
a Přemyšlení. Nepřekvapí, že
má název Chaberská a vede
stranou budoucí zástavby,
podél pole, až se z kopečka
skulí k ulici Na Lada. Zde stačí
zabočit doprava a už to není
daleko zpátky ke škole.
Jsme v cíli našeho dnešního výšlapu.
Máme v nohou více než 8 kilometrů. Kromě krátkého úseku v Chabrech jsme šli
klidnou cestou, dále od aut a více v přírodě. Trasa však není vhodná po dlouhotrvajících deštích. Výlet se dá v pohodě
absolvovat i na kole!

A co navrhujete? Kam se vydáme
příště?
EM
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