Setkání v Jizerkách
Rozhledna Královka

KČT Česká Lípa připravil na dny 28.-31.7.2011 sraz přátel
caravaningu na zcela neobvyklém místě - u horské turistické
chaty a rozhledny Královka v Jizerských horách ve výšce 859
m. Kempovalo se na parkovišti a přilehlých travnatých
plochách u chaty. Chata pro nás také zabezpečila veškeré
zázemí, včetně sociálního. Pouze el. proud nebyl k dispozici.
Chata se nachází na vrcholu Nekras a u ní stojí 23,5 m vysoká
kamenná
rozhledna
z r.
1907
s charakteristickým
asymetrickým tvarem vyhlídkového ochozu, na který vede 102 schodů.
Pořadatelé nám připravili bohatý a zajímavý program pro pěší i cykloturisty. I přes předpověď špatného
počasí přijelo na 30 posádek. Z našeho klubu přijely tři posádky. Program na pátek nás zavedl do
Josefova Dolu, kde jsme si prohlédli kostel a hřbitov s výstavnými náhrobky předválečných obyvatel,
následovala exkurze do továrny na výrobu dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou včetně muzea
hraček a nakonec jsme se přesunuli do turistického centra Jizerka. Zaparkovat jsme museli pod
charakteristickým vrchem Bukovec u chaty Mořina ve výšce 935 m a odtud následovala pěší vycházka do
Jizerky. Přes Jizerku se jezdí zimní Jizerská padesátka, je tu řada turistických chat a meandruje tu Safírový
potok. Večer na Královce byl věnován besedám. Po večeři a debatách s přáteli nám o zajímavostech
v Jizerkách poutavě vyprávěl vedoucí informačního střediska v Liberci a dále zástupce horské služby a
ředitelka nadace zajišťující Jizerskou „50“.
V sobotu se vyplnila špatná předpověď počasí a celý den nám propršel. Přesto jsme program pod
deštníky absolvovali celý. Byli jsme u vodopádů na říčce Jedlová, v Desné u říčky Bílá Desná a pomníku
obětem katastrofy po protržení přehrady v roce 1916. Následovala prohlídka přehrady Souš, chaty
Smědava a zastávka v Hejnicích. Tady nás Karel Kutík zavedl do největšího kostela v severních Čechách
(Navštívení Panny Marie) a do restaurace Dělnický dům na oběd. Po obědě následovaly ještě Lázně
Libverda i s načerpáním vody proslulé také vhodnými účinky pro pány, výjezd a prohlídka restaurace
Obří sud na okraji Lázní Libverda a poslední štací byly pak exteriéry zámku Frýdlant. Večer se na chatě
zpívalo při harmonice a besedovalo s přáteli. Bohužel jsme ve 22 hod. neviděli plánované překvapení,
které pořadatelé nemohli uskutečnit pro neustálý déšť. Za odměnu, že jsme vydrželi, předal Karel Kutík
každé posádce obří číš z Crystalexu a výborné koláče z pekárny z České Lípy.
V neděli byl v plánu Ještěd. Ten jsme ale už nestihli a raději ujeli špatnému počasí směr Rožnov. A
z Rožnova posíláme poděkování všem pořadatelům z KČT Česká Lípa v čele s Honzou Žákem za tento
s pečlivostí připravený netradiční sraz.
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