Bohoslužba v přírodě
Skály u Branžeže (Nová Ves)
sobota, 13.9.2014, 10:00
Doprava:

individuální

Cílové místo: skalky jižně od rybníku Branžež (Komárovský rybník),mimo značenou
turistickou cestu
Účel / program:

- Mše Sv. v přírodě
- program pro děti

Podmíněnost: příznivé počasí (náhradní „ mokrá varianta“ není připravena a akce odpadá)
Doporučená trasa a orientační časový plán:
- vozidlem:
(9:00 hod.) →→
Var. A.: → po dálnici – směr Turnov → sjezd z dálnice na Kněžmost (po
sjezdu z dálnice vlevo) → přes Buda, Býčinu do Kněžmostu → Kněžmost – na
náměstí 1. křižovatkou vlevo na hlavní, po 50 m 2. křižovatkou vpravo na
Novou Ves, Branžež →→
Var. B.: → po dálnici – směr Turnov→ sjezd z dálnice u Mnichova Hradiště
(po sjezdu z dálnice vlevo) → přes Dobrou Vodu, Boseň do Kněžmostu →
Kněžmost – na náměstí u zastávky BUS vlevo na Novou Ves, Branžež –
(nepatrně rovnější trasa, delší o cca 4 km) →→
Var. C.: → směr Jičín → Plazy (vlevo na Valy, D. Stakory) → přes Koprník do
Kněžmostu, vpravo k náměstí a dále jako var. A.,
→→→ na okraji Branžeže vpravo na Novou Ves (možno odbočit i dále
v Branžeži), stále k rybníku → ukončení první přesunové trasy (cca 9:20 – 20
km)
parkování:
a) oficiální parkoviště u hotelu
b) možno zkusit pokračovat po zelené tur. značce až do
autokempu (lesní, u rybníku) a parkovat uvnitř kempu,
ale může být problém, taktéž není dobré stavět před
místní domky
- pěšky: výchozí stanoviště (9:30): lesní plácek u spojnice cest před
vjezdem do autokempu Branžež
dále (buď společně, v 9:30 nebo individuálně) směr jih, mimo cestu, do
mírného zalesněného svahu, zprava svahovým koutem kolem nevýrazné ze
svahu vystupující skalky na náhorní pískovcovou plošinku (cca 50 m nesestupovat od kempu vpravo do svažující se otevřené rokle s výraznou
skalní věžičkou, ani neuhýbat od kempu vlevo po tur. stezce),
Var. A.: přes náhorní plošinu (částečně zalesněné pískovcové plató) mírně
vpravo (jjz), z plošiny strmějším sestupem do otevřené rokle (variantně

„kudy to pustí“ podle individuálních dispozic, náročnější sestup, nutno volit
v údolní části, kde je skalní zlom vhodnou cestu),
Var.B.: přes náhorní plošinu (částečně zalesněné pískovcové plató) více
vlevo (jv) a pravým sestupovým obloukem, hustějším lesem do otevřené
rokle,
Var. C.: do rokliny od západu, od chat v Nové Vsi, na levém břehu potoka
– horší orientace, ale snadný přístup, od chat lesem cca 300 m (případná
trasa pro off road kočárky), před známou skalní bránou vlevo.
-

návratová pěší trasa:

-

vozidlem: jako příjezd

a) stejná jako příchozí,
b) ev. některá z uvedených příchozích variant

Doporučené vybavení:
- dobrá obuv, pláštěnka, pití, ev. něco na houby

Tipy na ev. další společný nebo individuální program:
např.: a) pěšky na Drhleny a zpět,
b) pěšky podél rybníka a slatiniště do Srbska a zpět

Foto cílového místa:

Přístup od kempu, na náhorní
plošinku …

Těšíme se na setkání, ☺

…. přes náhorní plošinu, do cílové rokle.

