Šlapeto v Jizerkách
Po loňském vydařeném prodlouženém víkendu na Orlickoústecku jsme se rozhodli, že si letos
přidáme jeden den a pojedeme se podívat do Jizerských hor. Parta 14 Šlapeťáků vyrazila ráno
24.8.2011 směr nádraží Malé Svatoňovice. Tady jsme si nechali zkontrolovat rezervaci pro kola a
společnou jízdenku a již jsme očekávali příjezd zrychleného vlaku od Trutnova. Pohodlně jsme se
dostali do Jaroměře a zde jsme měli již přistaven u rychlíku Pardubice - Liberec vagón pro přepravu
kol. My jsme již nemuseli přestupovat, ale pouze nás přepojovali v Železném Brodě a Tanvaldě.
Konečná stanice pro nás byla Lučany nad Nisou v Jizerských horách, kde jsme vystoupili ve 12:42 a již
nás zde očekával majitel chaty Barborka v Horním Maxově. Ochotně nám naložil zavazadla a my se po
menším občerstvení a hlavně ve velkém vedru vydali na 5 km stoupání k chatě. Po příjezdu na chatu
nás čekalo vychlazené pivo značky Svijany a ochotný personál. Jizerské hory nás přivítaly krásným
počasím, takže po kratším odpočinku jsme znovu nasedli na kola a projeli se v okolí chaty asi 23 km.
V noci přišla bouřka a déšť z toho velkého vedra. Ve čtvrtek ráno nás však čekalo příjemné počasí po
nočním dešti. Odjeli jsme na rozhlednu Královka, kde jsme vyšlápli 110 schodů a podívali se po okolí.
Byla krásná viditelnost, viděli jsme i zříceninu Trosky. Potom se kopec střídal s prudkým sjezdem .
Vystoupali jsme si až do výšky 1000 m, kde byla vyhlídka u Svaté Maří. Na páteční den byla
předpověď velkého tepla, což i v horách skutečně bylo. Menší etapa vedla do Bedřichova, potom
výstup na Novou louku. Zastavili jsme se také na koupání v řece Kamenici. Tady jsme si to pěkně užili.
Sobotní den nám ukázal, jak rychle se dokáže změnit počasí na horách. Z krásného ranního počasí, v
poledne již polojasno a v brzkém odpolední mlha, vítr, déšť. Etapa byla hodně náročná, protože zase
kopce střídaly sjezdy, ale bez defektu jsme se dostali na chatu, kde jsme si museli dát na zahřátí grog.
Večer jsme zhodnotili zájezd. Všichni jsme byli spokojeni s ubytováním, jídlem i programem, který se
řešil operativně podle počasí. Nedošlo k žádnému defektu ani zranění, takže bude-li nám zdraví přát
příští rok, chtěli bychom navštívit zase nějaké krásné místo v naší republice.
V neděli po snídani sbalení věcí, které nám zase ochotně k vlaku svezl majitel chaty, a 5 km sjezd k
vlaku. Odjezd z Lučan v 10:43 stejným vagónem do Jaroměře. A před 15. hodinou jsme vystupovali v
Červeném Kostelci. Budeme vzpomínat na společně prožité dny v krásném prostředí Jizerských hor.
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