
KYTÍN – MNÍŠEK – 6. července 2022

DOPRAVA: autobusem ze Smíchovského nádraží do Kytína

DÉLKA TRASY: cca 11 km

NÁROČNOST: středně  náročná,  s postupným stoupáním na  začátku,  vesměs  po  lesních
cestách

Cesta autobusem č. 317, s přestupem na lesní
zastávce  Mníšek-kaple  na  autobus  č. 446,
proběhla  bez  problémů.  Vystoupili  jsme  na
konečné  na  návsi  v Kytíně.  Na  chvíli  naši
pozornost zaujala kytínská náves – rybníček
s hastrmánkem,  pěkně  upravený  kostelík
Nanebevzetí  Panny  Marie s Kytínskou
studánkou,  mohutnými  jasany  v prostoru
bývalého hřbitova, dřevěné plastiky na návsi
i  v kostele.  Před  místním  úřadem,
s kytínském  znakem  v pozadí,  jsme  se
společně vyfotografovali a poté se vydali za
náprstníky (po zelené TZ).

Tentokrát  se  nás  za
náprstníky,  na
brdský hřebínek nad
Kytí-nem,  vydalo
sedm-náct.  Po
počátečním
dvoukilometrovém
výstupu, který končí
na  rozcestí  turistic-
kých  cest  Na  Soud-
ném,  jsme  odbočili
vlevo  a  po  třech
stech  metrech  došli
k pase-kám,  kde
každoročně  vykvétá
tisíce  nád-herných
náprstníků.  O tento

nezapomenu-telný  zážitek  nás  trochu  ochudil  letošní  mimořádně  teplý  začátek léta.
Náprstníky vykvetly dřív a vzhledem k mému zaneprázdnění jsem vycházku zorganizoval
s týdenním zpožděním.  I  tak  bylo  na  co se  dívat  –  nabylo  jich  tisíce, ale  dost,  aby oko
potěšily.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyt%C3%ADn


Dál  naše  vycházka  pokračovala  podle
připraveného  scénáře  po  červené  TZ  –
příjemná lesní  cesta,  osvěžující  zastávka
v hospůdce Na  Rovinách,  kde  jsme  „drželi
basu“ (přeneseně i fakticky), následně cesta
lesem  na  poutní  místo Skalk  a  ,  kde  byli
někteří  účastníci  poprvé.  Prošli  a  prohlédli
jsme  si  areál,  v krásně  rekonstruované
budově  bývalého  kláštera  jsme  si  prohlédli
zajímavou  výstavu  fotografií  (fotograf
Martin  Spal)  s názvem  „Brdskou  krajinou“
(trvá  do  3.8.2022).  Od  kaple  jsme  si
vychutnali  „letecký“  pohled  na  Mníšek  a
pokračovali jsme po lesních, dosti prudce klesajících cestách, dolů do staleté lipové aleje,
kterou  jsme  došli  do  středu  obce.  Zde  většina  účastníků  výpravy  zamířila  do  vyhlášené
cukrárny za zaslouženou odměnou – na kávu, sladkost, či oboje? Autobus do Prahy jezdí
každých 30 minut.

Myslím, že se procházka líbila a že se na dalších výšlapech budeme potkávat v hojném počtu.

Honza Šiml

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy)

