Čtvrteční výlety jaro 2020 v době koronaviru
Kvůli zlému koronaviru jsme museli zrušit
šest čtvrtečních výletů v březnu a v dubnu.
Ke konci dubna se situace zlepšila, a proto
jsme se rozhodli, že budeme ve výletech
pokračovat. V květnu nám odpadly i
vícedenní zájezdy a tak jsme chodili každý
čtvrtek i v květnu.
Začali jsme 30. dubna, byli jsme jen čtyři, ale
pěkně jsme si to užili. Šli jsme z Příchovic
přes rozhlednu Štěpánka do Vysokého n. Jiz.
Bylo pěkné počasí, žádní turisté, všude klid,
krásné výhledy na Krkonoše. Štěpánka i
chata byly zavřené, posvačili jsme z vlastních
zásob a pokračovali přes Mexiko na Prdek.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili,
že mají otevřené okénko. Dali jsme si
prdecké pivo z jejich minipivovaru a protože
to bylo první točené po dlouhé době, dali
jsme ještě jedno. Do Vysokého už to bylo
většinou z kopce. Na náměstí byla otevřena
cukrárna, dali jsme si něco sladkého do ruky
a pospíchali na autobus.
Další týden už nás bylo i s pěti dětmi patnáct.
Autobusem jsme dojeli do Frýdštejna a
vydali se pěšky na Drábovnu. Osmiletá
Anička byla nadšena skalami a tím, že zde ve
skalách kdysi sídlil loupežník jménem dráb,
který škodil lidem. Lesy a loukami jsme došli
do Dolánek, někteří šli na vlak, jiní ještě
pěšky do Turnova.
Čtrnáctého května jsme v počtu 21 + 2 děti
dojeli vlakem a dvěma autobusovými linkami
za Chrastavu až k polským hranicím. Za
pěkného počasí jsme vystoupali na kopec
Výhledy. Zde je umístěna pozorovací stanice
a také připravené ohniště. Opekli jsme
buřtíky a posilněni šli dolů. Část výpravy se
vydala k středověkému dvorci Curia Vítkov,
což je replika velmožského dvorce z 12. st.
Všichni jsme šli přes Růžek k farmě Vysoká.
Mají tam pěknou restauraci, ale díky
koronaviru byla zavřená, ani okénko na pivo
neměli. Děti si pohrály na hřišti a potom už
jsme došli do Chrastavy. Tam byla otevřena
cukrárna, odměnili jsme se zmrzlinou a došli
k autobusu.

Ve čtvrtek 21.5 jsme utvořili rekord v počtu
účastníků-bylo nás 29, z toho jedno dítě.
Naším cílem bylo Brniště u České Lípy.
Z nádražíčka jsme šli Stezkou hastrmanů
kolem Brnišťského rybníku a lužním lesem
k rybníku Vratislav. Dalším cílem bylo
Ekocentrum za vsí. Prohlédli jsme si dřevěné
sochy a bylinkovou zahrádku a poseděli u
bufetu u kávy a piva. Pokračovali jsme dále
výstupem skalami s vytesanými reliéfy, které
vznikly ve spolupráci českých a německých
umělců v roce 2018. Sestoupili jsme zpět a
navštívili Verunčin pramen a zahrádku paní
Zdislavy. Stezkou hastrmanů jsme se vrátili
k nádraží a odjeli domů.
Poslední květnový čtvrtek nás jelo jen
patnáct. Bylo nás méně asi proto, že v noci
pršelo a ráno bylo hodně zamračeno. Ale
počasí se umoudřilo, dopoledne bylo pěkně a
svítilo sluníčko. Jeli jsme autobusem do
Semil a šli Kamenického stezku. Byli jsme
dost překvapeni, jak je obtížná. Byla to příkrá
stezka, samé stoupání a klesání. Ale byly tam
pěkné vyhlídky na řeku a okolní lesy.
Stateční vylezli po řetězech na Myší skálu a
užili si krásnou vyhlídku na Železnobrodsko.
Cestou přes obec Spálov jsme všichni měli
krásné výhledy na Krkonoše. Sestoupili jsme
k soutoku Kamenice a Jizery a kolem Jizery
došli do Železného Brodu. Tam všichni
poseděli v oblíbené restauraci a vychutnali si
závěr výletu.
Jarní výlety jsme ve čtvrtek 4. června v počtu
20 zakončili výstupem na Ještěd. Jeli jsme do
Liberce a na sedlo Výpřež a odtud pěšky na
Ještěd. Někteří si šli prohlédnout vnitřek
hotelu s restaurací, ostatní se vyhřívali na
sluníčku a užívali si výhledy. Kdo měl dobré
oči, viděl až na Sněžku.
Šli jsme dále po hřebeni na Skalku a potom
dolů k chatě na Pláních. To byl hlavní bod
naší výpravy, protože jsme věděli, že je
otevřeno. Dali jsme si dobrý oběd a něco
k pití a poseděli v krásném prostředí na
verandě. Potom už nás čekal sestup dolů do
Horního Hanychova k tramvaji a cesta domů.

