
 

 

 

 

 

Termín 7.-8. června 2014 
 

7.6.2014  v 6.45 hod. jsme vyrazili v počtu 45 účastníků směr Chomutov k Druhému mlýnu 

v Bezručově údolí. Po modré jsme se lesnatým porostem dostali k vodní nádrži Kamenička. 

Prošli jsme přírodní rezervací Buky nad Kameničkou k rozcestníku Nový Dům – hájovna. 

Zde bylo polední občerstvení u rybníka. Dále jsme putovali po červené okolo rybníků na 

Hadinec a přírodní rezervací Prameniště Chomutovky (bažiny). Stále po červené jsme došli 

k rozcestníku Bezručovo údolí, kde první skupina vyrazila na Horu Sv. Šebestiána. Ostatní 

sestupovali po asfaltové cestě Bezručovým údolím podél řeky Chomutovky směr Třetí, 

Druhý Dolský mlýn. U tohoto posledně jmenovaného mlýna jsme se postupně všichni sešli 

a snažili se ochladit, ale dost dobře to v tom vedru nebylo možné. Kolem 18 hod. jsme se již 

ubytovávali v chatkách a hned poté hupsli do jezera. Od 20 hod. jsme si do pozdních hodin 

vychutnávali koncert Radka Štaffa. Program na následující den byl z gruntu překopán 

v důsledku vysokých teplot. 

 

 

 

 



8.6.2014  místo ranní rozcvičky bylo ranní plavání v jezeře – všude pusto prázdno, jen turisti 

z Jičína rochnící se ve vodě. Krátce po 10 hod. jsme se přemístili na parkoviště do zooparku.  

Zde první skupina vyrazila na menší okruh kolem věže Strážiště a pak na zámek Červený 

Hrádek. Druhá skupina sice částečně ve stínu, ale za pořádného tepla procházela parkem 

a obdivovala roztomilá zvířata. Po 12 hod. jsme chtěli vyrazit na plánovaný 4 km okruh 

k věži Strážiště, ale kromě dvou nebyl v tom vedru zájem a tak jsme se ubírali rovnou směr 

zámek Červený Hrádek. Od 13 hod. jsme stihli prohlídku a v silných zdech zámku bylo 

opravdu příjemně. O úžasné akustice zámeckého sálu nás přesvědčil opět Radek Štaff, který 

nás bez přípravy okouzlil svým pěveckým výkonem. I první skupina dehydrovaná, ale celá 

dorazila včas.  Také příznivci vojenského muzea a sklepení si přišli na své v nedalekém 

Jirkově. Trochu nedělní odpoledne narušovala neochota a nepřipravenost zámecké 

restaurace, kde jsme se chtěli najíst a napít. Hold vše se nedá naplánovat a člověčí element 

může někdy ducha povznést, ale někdy také pěkně zadupat. Takže někdy příště zase v této 

oblasti, máme zde neuskutečněnou trasu.  

                                                                        Míla Kubíčková 

 

 

              

 

      

 

           

 

 
 


