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Na první „zasněženou“ vycházku jsme se sešli pouze v šesti lidech. Z nádraží v Jiřině jsme se 

vydali po žluté TZ k lávce přes Labe, kde jsme se nejprve zastavili u informačního panelu a 

seznámili se s historií této technicky velice zajímavé stavby. Před vstupem na lávku jsme si 

udělali společnou fotografii. 

Za lávkou jsme pokračovali stále po žluté, prošli přírodní rezervací Grádo, kde jsme na 

turistickém rozcestí odbočili vlevo a dál pokračovali po modré TZ. Postupně jsme se vraceli 

k Labi a po cyklostezce, vedoucí po jeho navigaci, došli až ke křižovatce turistických tras 

v obci Káraný. Zde jsme odbočili vlevo na červenou TZ, která nás dovedla částí obce na most 

přes Jizeru. Za mostem naše trasa navázala opět na modrou TZ (Poutní cestu Blaník – Říp), po 

které jsme došli k lesoparku v Houštce. 

Dříve to byl ostrov s lužním lesem, houštím a močály – z toho název Houštka. Lesmistr Josef 

Neumann se zasadil o parkovou úpravu ve stylu krajinného anglického parku. Založil chodníky 

a cesty a staral se o pestrost lesa. Dnes park slouží k rekreačním a sportovním činnostem. Stojí 

za prohlídku, i když na mě dělá spíš dojem špatně udržovaného lesoparku – nebo lesa? 

Z Houštky nám přišli naproti manželé Petr a Alena Šedovi, kteří bydlí v Brandýse nad Labem 

a historii místa dobře znají. Alena nás provedla parkem a pověděla nám řadu zajímavostí 

o historii parku a zdejších stavbách, především o chátrajících „Slunečních lázních“. Nahlédli 

jsme do sportovního areálu s proslaveným atletickým oválem, kde Emil Zátopek vytvořil řadu 

běžeckých světových vytrvalostních rekordů. Okolo letního kina jsme se vrátili na rozcestí 

k modré TZ. 

Po značce jsme však nepokračovali a vydali jsme se uličkami mezi vilky do centra Staré 

Boleslavi a navštívili místa poznamenaná dějinami naší vlasti. Prohlédli jsme si baziliku 

Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází kopie slavného obrázku Paladium země České. Po 

prohlídce baziliky jsme pokračovali centrální části města přes Mariánské náměstí, prošli 

Staroboleslavskou bránou na náměstí Sv. Václava, podívali se do areálu baziliky sv. Václava 

s kostelem sv. Klimenta, kde jsme naší vycházku ukončili. Do Prahy jsme odjeli z autobusové 

zastávky, která je přímo u kostela. 

Krása zimní krajiny s čerstvě napadaným sněhem nás provázela po celou cestu do Staré 

Boleslavi. Tak jak se rozplývaly mraky a z modré oblohy začalo svítit slunce, měnil se i 

charakter cest a pěšin. Z větví obalených námrazou a sněhem začaly odpadávat kousky sněhu 

a vodní kapky. Sníh na lesních pěšinách změkl a ani o kaluže nabyla nouze. Krásný slunečný 

den s blankytně modrou oblohou nad našimi hlavami nám tu trochu vlhka vynahradil. 

Zajímavá vycházka, škoda, že nás nebylo víc. 

Honza Šiml 
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