Adršpašsko – teplické skály 22. – 25. 1. 2015
Nevíte, co po Vánocích s nadbytečnými kily z nestřídmého hodování? Máte
každoročně po celém těle proleženiny od dvoutýdenního povalování u pohádek během
svátků? Zeptejte se nás, jak na to! Ne, není to reklama
na Herbalife, prostě Vás chceme v lednu vytáhnout se trochu
rozhýbat a provětrat do pískovců. Tedy konkrétně v rámci
prodlouženého víkendu v termínu od 22. do 25. 1. 2015
A kam? Do nádherné oblasti Adršpašsko – teplických skal,
která je v zimě, kdy odpočívá po letním návalu tisíců turistů
přikrytá sněhem, snad ještě malebnější. Z vlastní zkušenosti
můžeme potvrdit, že potkat zde přes den více, než pět lidí, je
skutečný zázrak… No a takové zdejší ikony, jako jsou Starosta
se Starostovou, Milenci apod. s pořádnou sněhovou čepicí, to je
prostě paráda…
Ubytování je co by kamenem dohodil a zbytek doběhl od vstupu do skalního města
v romantické roubence – penzionu U Peňáka (http://upenaka.sweb.cz/ubytovani.html).
Známe se s majitelkou i jejím synem, starali se o nás jako o vlastní děti, vzpomínám, že
nám napekli i buchty na cestu domů. Posledně
měli tři kocoury takových rozměrů, že by
utáhli i dvojmužné sáňky. Ubytování je mimo
sezonu za 280,- Kč/os./noc. Všechny pokoje
mají vyvoněný hajzlík s koupelnou, na chodbě
je společná kuchyňka. V přízemí najdete
útulnou dřevěnou hospůdku, kde je možné si
objednat snídaně a večeře. Pivo zde točí
ucházející, tuším Krakonoše. Jeho pozření
zůstalo druhý den bez následků. S hospůdkou přes chodbu sousedí velká společenská
místnost s krbem, kde můžeme rovněž nerušeně vysedávat.
Program jsme pro Vás ve snaze „nachňoustat“ to nejpěknější do omezeného
časového prostoru připravili následující.
Čtvrtek – během odpoledne a večera
ubytování, posezení v hospůdce. Prostor pro ty
nejvýřečnější z vás (mě?) a vyhlášené
„latiníky“.
Pátek – celodenní výlet do Teplických skal.
Popojedeme jednu zastávku motoráčkem
a vydáme se z Teplic – skal vzhůru k výškám
hradu Střemenu, schodů k němu vede
nepočítaně, ale ten parádní kruhový výhled stojí za to. Neváhám směle tvrdit, že jeden

z nejhezčích v naší vlasti! No a pak po jeho úspěšném ztečení po pár stech metrech
projdeme kamennou branou do skalního města. Zdejší okruh je úchvatný, z neustálého
zaklánění hlavy při kochání se kamennými masivy nás za chvíli bude pěkně bolet
za krkem! Při dostatku zbývajících sil můžeme spojnicí – Vlčí roklí – projít zpět
do Adršpachu, v opačném případě se
vrátíme zpět motoráčkem.
Sobota
–
prohlídka
okruhu
Adršpašského skalního města na konci
se slavnou ozvěnou (zde můžeme
uspořádat soutěž o nejzvučnější
moudro) a nedalekého skalního hradu
Adršpach. Věřím, že odpoledne nám
do setmění nějaký čas zbude, v případě
zájmu většího počtu lidí lze domluvit
vyjížďku na huculech na zdejším ranči. Snad budou mít i pro mě nějakého
pivovarského valacha…
Neděle – podle zájmu můžeme
po opuštění ubytování společně vyrazit
na nedalekou stolovou horu Ostaš se
skalním bludištěm nebo navštívit město
Broumov s tamním klášterem, popř.
osadu Skály se stejnojmennou malebnou
zříceninou a zámečkem Bischofsteinem.
Případné dotazy ohledně počtu
teplého spodního prádla, čepic, rukavic,
aktivní sportovci sáněk a bobů,
entomologové výskytu endemických druhů brouků, vodáci počtu jezů – to je vlastně
blbost, směřujte jako vždy na e-mail: radek.minovsky@mountfield.cz, o svátcích:
radek.zadek@seznam.cz.
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