28. – 30. 9. 2012 Speleologicko-turistický výlet do Českého Švýcarska
28. 9. 2012 – doprava do místa konání akce
V 16:00 odjíždíme z Rejt přes Prahu do Labské
Stráně. Je to cca 300 km. Ve 20:00 jsme v Labské
Stráni a ubytujeme se v penzionu. Tento penzion
není žádné nóbl ubytování, ale pro naše účely úplně
vynikající. Sice jsou zde malé pokojíky, ale postele, i
když starší až staré, byly velice pohodlné. Ke
každému pokoji patří vždy nějaká kuchyňka = taky
nic moc, ale udělat si snídani či nějaké menší jídlo
není problém. Na pokoji a v kuchyňce najdeme
standardně ložní prádlo, mikrovlnku, rychlovarnou
konvici, hrnce, talíře, příbory, … Nenašli jsme zde
ručníky, mýdlo, utěrku a hadr na nádobí. Večer
můžeme zajít na pivko do cca 150m vzdálené
hospůdky. Zde je též malá prodejna potravin.
29. 9. 2012 - sestup do Loupežnické (Pytlácké) jeskyně a výlet do Dolního žlebu
Po snídani kolem 10. hodiny sjedeme dolů k hotelu Belveder, odtud je to k jeskyni něco málo přes kilometr. Cestou
se zastavíme na vyhlídce pod hotelem Belveder. Po překonání několika větších kamenů se dostaneme až k sestupu
malým komínem ke vstupu do jeskyně. Zde si oblečeme sedáky a něco před 11. hodinou se vydáme do jeskyně. Již
vstup do jeskyně je velice zajímavý. Sestup začíná 20 metrovým slaněním (spuštěním) do jeskyně. Následuje
prohlídka odbočky, na jejímž konci najdou fandové geocaschingu jednu z „kešek“. Vrátíme se zpět do místa, kam
jsme slanili a pokračujeme dále trochu krkolomným
výstupem. Po vsoukání se do úzkého průchodu dáme
pozor, abychom nepropadly do nějaké díry, je jich zde
dost. Po slanění o cca další 3 metry níže najdeme
napravo vchod do jeskyňky, zde je v plastové dóze tužka
a jeskynní kniha, do které se zapíšeme, opět nás čeká
slanění, nejdříve se budeme plížit nohami napřed po
břiše a pak slaníme cca 4 metry volným prostorem, až se
dostaneme na nejnižší místo naší cesty, na zemi je
trochu vody. Dále již jen stoupáme, protáhneme se
průlezem, až se dostaneme pod takový plochý kámen,
kam si sotva sedneme. Odtud polezeme po pravé ruce.
Tj. lehneme si na pravý bok a pravou ruku dáme před
sebe alá Batman. Nyní nás čeká nejužší část cesty. Po
chvilce jsme venku. Nyní nám zbývá vylézt po skále na
další plošinku. Výstup bude opět zajištěn lanem. Odtud
půjdeme nahoru k místu, kde jsme vstupovali do
jeskyně, zde si vezmeme věci, které jsme si tam
v batohu nechali a půjdeme k autu. U auta budeme
kolem 13:00. Zastavíme se v penzionu, trochu se
opláchneme a převlečeme a pojedeme dál do obce
Kámen (směr Děčín) do myslivecké restaurace U Lexů.
Zde si dáme vynikající oběd za velice rozumné peníze
(v obci, kde bydlíme, se nevaří). Po obědě jedeme zpět
do Labské Stráně, zaparkujeme na stejném parkovišti u
hotelu Belveder a krásnou pěšinou sestoupíme
k přívozu, který nás převeze na druhou stranu Labe
(dospělí 8 kč). V Dolním žlebu si dáme malou večeři,
pokocháme se provozem na Labi a opět (přívoz jezdí do
20:00) se vrátíme přívozem a po půlhodince jsme opět u
auta. Kdo bude chtít, může si ještě dát nějaké pití nebo jídlo hotelu Belveder (dražší) nebo pojedeme rovnou do
penzionu. V penzionu se zkulturníme, a buď si sedneme venku nebo opět vyrazíme do blízké hospůdky.

30. 9. 2012 - Prohlídka Pravčické brány a Divoké a
Tiché soutěsky.
- 9:40 Odjezd z penzionu
- 10:00 Parkujeme za Hřenskem směrem na Mezní
louku na neplaceném parkovišti, odkud vyrážíme, po
červené turistické značce, směrem na Tři prameny
(možné jet též autobusem jede vždy jednou za 2
hodiny 8:30, 10:30, … Cesta bude stále stoupat až na
Pravčickou bránu.
- 10:30 Jsme u Třech pramenů a vydáváme se vzhůru
na Pravčickou bránu. Na začátku cesty si všimneme
stojanu s informacemi, těchto potkáme až na Mezní
louky celkem 12. Kromě zajímavých informací o
zdejších skalách, přírodě se zde dozvíme i jak jsme na
tom s časem a kilometry.
- 11:20 odbočíme na prohlídku Jeskyně Českých bratří – cca 200m od hlavní cesty – nejedná se o klasickou jeskyni,
ale o poměrně velký skalní převis.
- 11:30 Jsme na rozcestí pod Pravčickou bránou.
- 11:45 Kupujeme si lístky na prohlídku Pravčické brány (dospělý 75 dítě 25) a jdeme se pokochat krásnými pohledy.
Po průchodu pokladnou odbočíme vlevo. Po prohlídce Pravčické brány (není možné se projít přímo po Pravčické
bráně), sejdeme dolů a tentokrát půjdeme od pokladny na druhou stranu tedy přímo pod oblouk Pravčické brány.
Zde najdeme několik možností jak se občerstvit, občerstvení zde ale není nejlevnější například: klobása 75 Kč, velké
pivo 50 Kč. Vše se zde odvíjí od Eura, takže zde
nakoupíte věci za 25, 50, 75, … Kč (1,2,3, … EUR).
Občerstvení můžeme nechat až na Mezní louky, kde se
můžeme najíst levněji v Občerstvení u Kempu, kde jsou
trošku lepší ceny. Jediné co bych doporučil využít, jsou
záchody na hotelu vedle Pravčické brány. Jsou to na
dlouhou dobu poslední záchody! Další budou (pouze
mobilní) až u spodního přístaviště lodiček v divoké
soutěsce. Takže 2,5 – 3 hodiny žádné záchody
nepotkáme.
- 12:15 Jsme opět na rozcestí pod Pravčickou bránou a
zde si můžeme v klidu sednout a občerstvit se na
lavičkách (máme-li z čeho, holt kdo si co vezme, to taky
bude mít)
-12:30 Odcházíme směrem na Mezní louky. Po cestě
mineme několik již avizovaných informačních tabulí,
které nám kromě jiného pomohou se lépe informovat
kolik času, a kilometrů nám zbývá na Mezní louky.
Většinu cesty jdeme po vrstevnici vysoko ve stráni, až ke
konci se začíná cesta svažovat dolů.
- 14:00 Jsme na Mezních loukách a můžeme se zde
zastavit na jídle. Hotel Mezní louka asi vynecháme,
protože nějaké rozumné hlavní jídlo (bez polévky a pití)
je zde za cca 200 Kč. Můžeme využít malý stánek
s občerstvením u autobusové zastávky, který najdeme
vpravo od křižovatky naproti hotelu Mezní Louka. Z
Mezní louky odcházíme po modré značce směrem na
Divokou soutěsku. Před tím než se dostaneme k řece
Kamenice, odbočíme z modré turistické značky na
žlutou. Žlutou turistickou značku budeme sledovat až do
konce naší cesty, do Hřenska.
- 15:00 stojíme v horním přístavišti lodiček v Divoké soutěsce (svezení stojí 60 Kč dospělý a 30 Kč dítě)
- 16:00 stojíme v horním přístavišti lodiček v Ednundově (Tiché) soutěsce (ceny 80 a 40 Kč).
- 17:00 Jsme u auta, po občerstvení vyrážíme k domovu, kde budeme kolem 21:00 hodiny.

