Už potřetí od roku 2016 jsme zavítali na České Středohoří a okolí poznávat zdejší nádhernou přírodu a
památky. Tentokrát s manželi Stuchlíkovými a krátce i s Vargačíkovými. V plánu byla větší část zdejší
krajiny. Začínali jsme kousek u České Lípy v Holanech v kempu AERO u Milčanského rybníka. Ze zdejších tří
kempů vybrala Pavla tem nejlepší a také nejdražší – AERO. Kempovali jsme přímo na břehu pod borovicemi
s krásným západem i východem slunce odrážejícím se na hladině. Kemp má vcelku rovnou plochu pro
karavany, zdarma půjčovnu šlapadel a plavecký bazén. V kempu je restaurace a ucházející sociálky. Sprchy
stojí 20 Kč. Druhý den jsme autem navštívili hrad Bezděz. Hrad je udržovaný, ale nemá žádné exponáty. Má
však z mnoha míst krásné výhledy do okolí, včetně Máchova jezera. Návštěvnost je veliká a tomu odpovídá
i nabídka služeb podél výstupu z parkovišť. Odpoledne nás navštívili Vargačíkovi a pozvání přijali i Kutíkovi.
Beseda se protáhla až do setmění.
Další den jsme absolvovali cyklovýlet do okolí zdejších rybníků. Nejsou zde cyklostezky a tak značené trasy
vedou po místních komunikacích, nebo polních a lesních stezkách. Pavla vyzkoušela své elektrokolo a
zjistila, že bolavá ruka ji další jízdu na kole nedovolí.
Třetí den ráno jsme se na radu Vargačíkových přesunuli do Úštěku do kempu u břehu rybníka Chmelař.
V pátek ráno jsme ještě našli dobré místo pro tři karavany. Samotný kemp je horší než v Rožnově a také
sprchy tu stojí 20 Kč. Navíc o víkendu hudba od rybníka a blízké diskotéky až do rozednění. Odpoledne jsme
si prohlédli zajímavý městys Úštěk s památkovou zónou a především jeho ptačí domky postavené na skalní
stěně nad údolím. Z této strany mají i čtyři patra, zatím co z ulice můžeme dosáhnou na okap. V sobotu byl
v plánu výstup na kalvárii v Ostrém u Úštěku. Kaple na kopci i schodiště se postupně opravují. Ze schodiště i
od kaple jsou pěkné výhledy jako z rozhledny. Pak nám Vargačíkovi doporučili skanzen Zubrnice. Skanzen
není uzavřený, ale je to živá vesnička s mnohými historickými budovami a zařízeními. Kromě domků ještě
s dřevěnými patry jsou tu dva vodní mlýny, historické nádraží s různými exponáty z železnice, stará selská
stavení a podobně. Odpoledne jsme společně ještě navštívili zámek Ploskovice. Pěkná památka
s anglickým parkem. Bohužel po dvou letech od opravy již opadává nový nátěr na fasádě. Zámeckou
atmosféru ještě navozuje několik pávů.
V neděli jsme se rozloučili s Vargačíkovými a Stuchlíkovými a přesunuli se dále na západ do kempu v Oseku
u Teplic. Odpoledne jsme pak navštívili lázeňské Teplice. Překvapeni jsme byli pěkně opraveným centrem

města, krásnými parky a řadou zajímavostí. Stačili jsme ale jen prohlídku centra a bývalého
protestantského kostela Bartholomeus s Gallery-Café. Je na vyvýšenině ve středu města s pěknou
vyhlídkou ze zdejší terasy s Café barem. Uvnitř jsou prezentována výtvarná díla včetně provozu kavárny.
Nás ale ještě zajímala Doubravská Hora s hradem. Je na kopci na okraji Teplic s výhledy na širokého okolí.
Doubravka je nově zrestaurovaná, ale do hradu jsme se již pro pozdní odpoledne nedostali. Hrad je to ale
jako z pohádky a výhledy jako z Milešovky.
Pondělí jsme věnovali někdejšímu hornickému městu Krupka, které je dnes součástí regionu na seznamu
světového dědictví UNESCO. Nejprve jsme vyjeli starou lanovkou na „Komáří vížku“, což je největší hora
zdejší části Krušných hor. Lanovka byla prohlášena za technickou památku, protože je u nás poslední
provozuschopná dvousedadlová lanovka vyrobená v Transportě Chrudim. V provozu od roku 1952. Je
dlouhá 2 348 m a překonává převýšení 480 m. Prošli jsme kousek hřebenovky s kaplí a zvonicí, která
ohlašovala dříve začátek a konec pracovní doby zdejším havířům v cínových dolech. Po návratu do Krupky
jsme pak navštívili ještě její původní centrum s náměstím, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a hradem
s vyhlídkou a také restaurací Růžový hrádek. Odpoledne jsme ještě zajeli do Litvínova. Toto město ale
nenabízí žádné pamětihodnosti a rozhodně není turistickým lákadlem.
V úterý jsme opustili Osek a přesunuli se i s karavanem do Lovosic. Zaparkovali na okraji města u Lídlu a na
kole přejeli asi kilometr k Labi do parku na poslední výlet, a to konečně na kolech, po cyklostezce podél
Labe až do Ústí n. L. Po levém břehu jsme dojeli do nedalekých Malých Žernosek, přívozem přepluli na
druhý břeh a pak přes úžinu „Porta Bohemika“ před Ústí nad Labem k hradu Střekov. Vytlačit kola na skálu
s hradem se vyplatilo. Hrad stál za vidění, ale jsou z něho krásné výhledy na Labe i samotné město. Na
hradbách je v provozu stánek s venkovním posezením na terase, kde se můžete kochat výhledy na okolí a
loďky plující po Labi. Zpět po stejné trase to bylo bez problémů – celkem 44 km. Za zmínku ještě stojí nová
rozhledna u zámečku na břehu Labe v parku v Lovosicích, odkud začínal náš cyklovýlet.
Protože nás vyjížďka na kole moc neunavila, tak jsme se ještě odpoledne s karavanem přesunuli do kempu
v Milovicích a odtud na druhý den již domů.
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