Po stopách a za bobky velikonočního zajíce
Českým Švýcarskem
24. – 28. 3. 2016
říznivci toulek přírodou a večerních mejdanů, rok se s rokem sešel
a vzhledem k vydařeným předchozím dvěma ročníkům jsme se rozhodli
letos opět zmalovat vejce na našem milovaném místě Na Tokání
v Českém Švýcarsku. Pojďme si v rámci prodlouženého velikonočního víkendu
společně v hájence postavené v alpském slohu u roztopené pece (unikátu, který
jinde neuvidíte) připít dobrým pivem a vínem! Naše milá Kačenka vám vystrojí
nevídané hody z domácí kuchyně, až Vám budou sliny kapat a břicha praskat.

P

Teď trochu praktických informací. Hájovna Na Tokání – památkově chráněný
objekt se nachází v samém srdci národního parku 7 km po silnici od nejbližší
vesnice. Tou je buď Doubice anebo Chřibská, záleží, ze které strany pro vás
bude nejvýhodnější přijet. Odbočka k Tokání je zhruba v polovině cesty mezi
oběma obcemi, v údolí za budovou informačního centra národního parku.
Závora bývá zpravidla otevřená, projeďte jí, a čeká vás zhruba čtyřkilometrové
stoupání úzkou lesní asfaltkou. Hájovna s popisným číslem 127 je za ostatními
sruby na samém konci cesty. Jediná má zvoničku. Parkoviště je přímo před
chatou.

Naše hájenka nabízí opravdu stylové a romantické ubytování v devíti pokojích
(další informace naleznete na www.natokani127.cz). Součástí těch větších je
stejně krásná pec jako v hospůdce, v některých
z nich si můžete pro umocnění romantického zážitku
klidně sami zatopit voňavým smrkovým a borovým
dřívím. Ubytovací kapacita je zhruba 30 míst, ale pro
zachování pohodlí nás bude tak 20 - 25. Sociální
zařízení a sprchy jsou v přízemí a 1. patře. Vzhledem
k malému počtu možných ubytovaných hostů se však
nemusíte obávat žádných tlačenic nebo snad toho, že
byste včas „nedoběhli“. Teď uveďme informaci
z nejpodstatnějších, cena ubytování s opravdu
bohatou snídaní (lze s ní vydržet v břiše až do večera
) je pro běžné návštěvníky 420,- Kč/osoba/noc, nicméně my budeme mít
s největší
pravděpodobností
vzhledem
k počtu
účastníků
cenu
380,- Kč /osoba/noc. Za dítě se hradí 240,- Kč. Ujišťuji Vás, že cena plně
odpovídá atraktivní lokalitě a neskutečné pohodě, která ze zdejšího místa
vyzařuje. Večeře (kvalitní, pouze domácí kuchyně!) je, tuším, za jednotnou cenu
100,- Kč. Je zde široký výběr piva a lima. Kořalky rovněž. K organizačním
záležitostem ještě uveďme, že pro vjezd do 1. zóny národního parku České
Švýcarsko je zapotřebí zvláštní povolenka, kterou vám zařídím. Jinak vás zdejší
ochranáři poženou klackem! Vzhledem k malé ubytovací kapacitě a zájmu
o ubytování Vás žádáme o závazné přihlášení nejpozději do 15. února 2016, déle
nám místa držet nemohou. Do tohoto data Vás žádáme o uhrazení zálohy ve výši
500,- Kč / osoba na účet č. 1321755193 / 0800. Do vzkazu pro příjemce uveďte
své jméno a počet účastníků. Jakékoliv doplňující otázky budu v rozumném
termínu (pokud možno obratem ) zodpovídat prostřednictvím e-mailové
adresy radek.minovsky@mountfield.cz, o víkendech radek.zadek@seznam.cz.
Operativní plán Vám převyprávím ve čtvrtek večer přímo na místě. Opět se
nebráníme zpestřit Vám pobyt oblíbenou bojovkou, že by tentokrát pro změnu
potmě, abychom prověřili Vaši statečnost?
Každopádně máme v plánu vás opět provést nejzajímavějšími místy okolí

a těmi jsou především vyhlídky – nedaleký Rudolfův kámen, Vilemínina stěna,
Mariina skála. Celou cestu je na co koukat a fotografové se opravdu vyřádí.
Čeká nás obtížné ztékání sídla loupeživých lapků - hradu Šaunštejna, putování
ke chmurnými pověstmi opředenému Dolskému mlýnu, který v žádné správné
české pohádce o čertech nemohl za žádnou cenu chybět. Jistě si na něj
pamatujete
z
Pyšné
princezny,
v době
natáčení
ovšem
byl
v daleko zachovalejším stavu.
No a cestou zpět nesmíme vynechat ani
Trpasličí jeskyni, Chřibský hrádek nebo
starý akvadukt u Chřibské, který ještě před
100 lety zásoboval vodou již neexistující
textilní továrnu. V loňském roce jsme
navštívili Pravčickou bránu, letos si
můžeme projet na lodičkách soutěsky
u
Hřenska
nebo
se
podívat
do Kyjovského údolí, Brtníků apod. Vzhledem ke značnému počtu zajímavostí,
které „nachňoustáme“ do pouhých tří a půl dne, se budeme muset jeden den,
nejspíše neděli, přemísťovat auty, ale nějak se efektivně a zároveň ekonomicky
naskládáme jako vždy, no ne? Večer si opět společně posedíme, zhodnotíme
den, rozdáme diplomy, čestná uznání apod. Zatím mohu směle přislíbit účast
několika profesionálních hudebníků, bez kultury tedy nezůstaneme.
Poslední den si dopoledne na hodinku zaběhneme
na nedaleký skalní útvar Úzké schody, pak si zamáváme
a vydáme se plni báječných zážitků do svých domovů.
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