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Zpravodaj Klubu českých turistů v Neratovicích

č.366 duben, květen 2022
Co nás čeká
6.-8.5. – Jarní výprava
11.-14.5. – Cyklozájezd
14.5. – Za českým pivem
20.-22.5. – Posázaví a Vlašimsko

Jarní výprava 6.-8. května Frýdlantsko
Jedeme vlakem v 7.57 přes Turnov a Liberec do
Frýdlantu. Tam jsme v 11 hod a jdeme se ubytovat do
internátu střední školy v ul. Bělíkova 1387. Kdo bude
chtít může vystoupit už v Mníšku u Liberce nebo
v Oldřichově v Hájích a do Frýdlantu dojít. Ve Frýdlantu
stojí za prohlídku zámek, radnice, betlém a pivovar. Další
den odjedeme vlakem do Nového Města pod Smrkem či
do Jindřichovic. V neděli pak do Černous či do Višňové.
Cena 240 Kč na osobu a den. Polopenzi nezajišťji.
Několik volných mist.
Červinka
Cyklozájezd 11.-14.května
To je zájezd Karla Nováka
do Pasohlávek na
Novomlýnských nádržích pod Pálavou.
Za českým pivem 14.5.2022
Po roční přestávce jsme jistě všichni žízniví, a tak spolu
vyrazíme do kaňonu řeky Vltavy a ochutnáme pivo
z nedávno otevřeného Zdibského pivovaru. Pivovar nám
nabídne tradiční ležáky i svrchně kvašené speciály. Na
trasu vyrazíme z Čimic po modré přes přírodní památku
Čimické údolí s výhledy do kaňonu Vltavy z přírodní
památky Zámky. Kdo by trasu znal, může využít
alternativní žlutou značku Drahanským údolím. Dále pak
po červené značce podél řeky do Klecánek, odkud už
vystoupáme po žluté značce (případně vyhlídkovou
naučnou) do obce Přemyšlení, kde nás čeká pivovar.
Základní trasa je dlouhá přibližně 8 km. My to půjdeme
celý den tempem dvouletého dítěte. :) Pro náročnější je
možné prodloužení trasy např. přes hradiště Pravý Hradec
nebo Klecanský háj. Odjíždíme autobusem z Neratovic,
dům kultury v 9:01 s přestupem na Ládví na autobus 152
do zastávky Čimice. Já se s vámi sejdu na místě. Zpět
autobusem přes Kobylisy a Ládví. Informace o pivovaru
najdete tady: https://zdibskypivovar.cz.
Těší se
Terka Klinerová
Posázaví a Vlašimsko 20.-22.května
Akce Vaška Václavíčka. Přihlášení jistě mají informace
od pořádajícího.

Velikonoční přejezd Krkonoš 2022
Po dvouleté kovidové přestávce jsme opět vyjeli na
Velikonoční přejezd Krkonoš zmapovat, co je tam jinak.
Sněhu bylo dost, čekalo nás ale překvapení ve formě
některých zavřených cest od 15. 3. pro hnízdění tetřívka a
to zimní cesta od Luční boudy na Špindlerovu boudu a v
dalším úseku z Labské louky k Vosecké boudě. Tam jsme
to museli obejít přes hřebeny cestou přátelství.
Další překvapení nám Krkonoše připravily tím, že nebyly
jen ledové, ale skutečně skleněné. Turisty, které jsme
potkávali, byli vybaveni minimálně nesmeky, mnozí i
mačkami na běžné turisticky značené cestě. Sníh byl ubitý
na beton a na něm kuličky deště, které se nestačily vpít a
hned zmrzly. Bylo to krásné, bohužel pro běžky
nepraktické.
Před Špindlerovou boudou jsme potkaly paní správcovou
z Petrovy boudy. Trochu jsme se poptali na možnosti
ubytování na nové Petrovce. Sdělila nám, že to je již
možné a letos po kovidu již poskytují ubytování pro
veřejnost. Na jejích stránkách si lze zjistit možnosti
ubytování i to turistické.
Cestu jsme zahájili z Pece pod Sněžkou. Před startem dali
oběd v Hospodě na Peci a ochutnali Velikonoční zelené
pivo, po Liščí hoře kolem Lyžařské boudy (zavřená z
důvodu dovolené) jsme dojeli na Chalupu na Rozcestí a
odtud již jen kousek na Dvorskou boudu. Mají tam
nového kuchaře a skvěle vaří. Druhý den jsme měli trasu
výrazně náročnější, kolem Luční boudy ke Špindlerovce,
po obědě dál k Petrovce, mohli jsme tam dát kávičku, ale
radši jsme pokračovali dál. Na Martinovce měli také
dovolenou, Labskou boudu jsme si nadešli a přes Českou
budku pokračovali na Voseckou boudu. V dálce na
odtátém ostrohu dominovala Schrenica a my se těšili na
večeři na Vosandu. Večer jsme plánovali možnosti
sjezdu do Harrachova, ale ráno mrazík a počasí nám
doporučily standardní cestu přes Krakonošovu snídani
kolem Mumlavy. Dojeli jsme skoro až k restauraci U
Mumlavy, poobědvali, zjistili nejbližší čas odjezdu
autobusu (byli jsme tam brzy) a odjeli do Tanvaldu a
domů, do Nerátek.
Tak se nám ty Velikonoce na horách zase povedly. Jsou
ale mnohem náročnější, teď již fyzicky, nejen finančně.
Alena Vejsadová
Kdo jste si zaplatil příspěvky a máte novou průkazku
využijte Věrnostní program Spere www.sphere.cz.
Sledujte také www.kct.cz ,www.kct-nera.cz,
www.eurobeds.cz.
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