Park Štěpánka
Asi nejznámějším parkem Mladé Boleslavi je Štěpánka. Lemuje údolí říčky Klenice po obou březích a nabízí spoustu
cestiček a hezkých Zákoutí.
Štěpánka byla zřízena a pojmenována důstojníky a mužstvem zdejšího pluku v 80. letech 19. století na počest zásnub
následníka rakouskouherského trůnu Rudolfa s belgickou princeznou Stephanií. Rudolf vykonával vojenskou službu v
Boleslavi, později žil ve Vídni, ale manželství neměl šťastné. Po jeho tragické sebevražedné smrti ještě vdova
Štěpánka místní posádku navštívila (světila plukovní prapor) a asi ani sama netušila, jak její jméno nadlouho ve městě
v názvu parku přežije. Park byl od té doby několikrát přejmenován, ale nový název se neujal...

Léčivý pramen u bývalých lázní Boží voda
Tento léčivý pramen je dnes jedinou výraznou připomínkou bývalých věhlasných lázní Boží voda, založených kolem
roku 1750 a zaniklých v roce 1948. Lázně vznikly díky události, kdy zde 15. dubna 1745 došlo k zázračnému uzdravení
špitálníka Říhy, "který se k pramenu tři hodiny z města vlekl a tam se umyv a napiv, šel prý zpáteční cestou tak lehce,
že se ani poznati nemohl."Následovala další zázračná uzdravení a tak byla v roce 1771 nad pramenem postavena
nová zděná kaplička a opodál lázeňský dům. O věhlasu Boží Vody svědčí i skutečnost, že místo navštívil Bedřich
Smetana, Antonín Dvořák a koncertovala tu i slavná kapela Františka Kmocha z Kolína.
Od 80. let 19. století náležela Boží Voda soukromým vlastníkům. Nedostatek finančních prostředků postupně
omezoval lázeňský život v místě. Zahrady, altány, parčíky a kdysi pečlivě udržované pěšiny pustly a zarůstaly, zanikl i
hostinec. Ještě v polovině 70. let minulého věku se tu vyráběla slazená limonáda důvěrně zvána "božívodka".
Neúspěšnou snahu o obnovu podnikl i poslední vlastník, mladoboleslavská automobilka. Všechny budovy byly
postupně demolovány, a tak jedinou připomínkou věhlasu a více jak dvousetleté tradice lázniček u Mladé Boleslavi je
pramen stále čiré a výborné vody a kaplička.

Chlum
V lokalitě Chlum (356 m.n.m.) v Mladé Boleslavi žije množství chráněných živočichů a rostlin. Přírodní zajímavosti
doplňují archeologické lokality typu pravěkých hradišť, mohyly Slovanů nebo zbytky středověkého hradu Pánů z
Chlumu. Unikátnost území podtrhují četné nálezy pokladů, v čele s objevy zlatých pravěkých šperků nebo bronzových
zbraní. Oblast je z historického hlediska považována za možného předchůdce pozdějšího města Mladá Boleslav.

Řepov, Kolumuty a Holé Vrchy
V Řepově u obecního úřadu se nachází opravená kaplička se sochou sv. Jana. Nedaleko ní se v roce 1880 našly metr
pod zemí řady koster s tvářemi obrácenými k východu…
Cesta dál vede přes Kolomuty, kde již počátkem 14. století stávala tvrz Jana z Kolomut. Dnes je na místě, kde stávala,
v parčíku patrné malé návrší, pod kterým jsou prý ukryty zbytky sklepů. Pokračuje se příjemnou polní cestou na okraj
Dolánek, k hájovně a pokračuje se lesem po modré značce. Na chvíli se vyjde z lesa cestou přes Holé Vrchy, odkud je
krásný výhled na Mladou Boleslav.

Švédské šance
Na ostrohu se nachází mocný val zvaný Švédské šance. Jedná se o zbytek opevnění hradiště, kde měla za třicetileté
války tábor švédská vojska. Z valu jsou daleké výhledy na Prahu, Říp, České středohoří, Bezděz a další kopce Máchova
kraje, Lužické hory a Ještědský hřbet. Nedaleko u vojenského objektu se nachází jedno z nejvýše položených míst na
hřbetu Chlumu (168 m nad hladinou řeky Jizery). Archeologické výzkumy, prováděné v posledních padesáti letech,
svědčí o tom, že Chlum byl osídlen ještě před příchodem Slovanů. Na jeho západním okraji stála dvě velká hradiště:
jedno na ostrohu při západním svahu je dosud zčásti obehnáno mohutnými valy, jejichž nynější podoba, ovlivněná
nepříznivě jak přirozenou cestou, tak umělými zásahy (na konci 19. století byla asi třetina valů rozvezena na okolní
pole), svědčí o značném významu tohoto sídliště.
Nedaleko z kopce dolů se nachází místo zvané Pilničky. K němu se váže pověst, že zde kdysi stávala osada. Poutník,
který zde prosil o nocleh a byl odmítnut, osadu proklel a ta se propadla pod zem. Říká se, že kdo v určitý den v roce
přiloží ucho k zemi, uslyší zvonit zvony…
Tajenka: U Doubku 367 m.n.m – nejvyšší bod Chlumu

