
 Vážení borci 
slovutné Trasy čtrnáct.

Přijměte pozvání 
tentokrát

na sever naší krásné země.  
Proč právě sem?

MÍSTOPIS

Město Stráž pod Ralskem
Stráž pod Ralskem je městeč-
ko, které vzniklo z podhradí a 
převzalo jméno svého mateř-
ského hradu z druhé poloviny 
13. století nazývané dříve War-
tenberg (Warte auf Berge=stráž 
na vrchu). Hrad dal jméno moc-
nému panskému rodu, jehož 
pánové se psali s přídomkem 
„z Wartenberka“. První zmínka 
o hradu Stráži je z roku 1281. 
Dalším z dokladů, potvrzujícím 
již existenci starobylého sídliště 
Stráže, je listina krále Václava 
II. z 28.srpna 1283. Strategický 
význam Stráže potvrzují udá-
losti za husitských válek, kdy 
r. 1426 sirotci obsadili strážský 
hrad Wartenberg z obavy před 
císařem Zikmundem V 16. sto-
letí byli Wartenberkové vystří-
dáni Hyršpergáry a hrad byl 
přestavěn na zámek. Nastává 
výrazné podporování měst-
ských řemesel a obchodu.

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT

48. Malá Stezka 
Lužické hory - Podještědí

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Děkujeme p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou starost o nás, jeho choti Na-
taše za nápady výletů a i ostatním, co se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Díky zaslouží pí Jana Vorlová, 
která vede naše webové i TAKové stránky. Redakce a grafika  p. Jirka Bubeníček

Všem borcům Trasy čtrnáct
ZDAR!

CLARISSIMA
TRASA

GUATTUORDECIM

s denním menu něco málo přes 
100 Kč, zde bychom poobědva-
li a vyčkali případného příjezdu 
automobilových sekcí. Po obě-
dě se vydáme k lanovce na 
Ještěd. Cesta vede trochu do 
kopce, dlouhá je asi 800 m, tr-
vat bude i nám chromým do půl 
hodinky. Lanovka jezdí každou 
půlhodinu, nám by vyhovoval 
odjezd v 13:30. Kabina pojme 
najednou 35 lidiček, plné jízdné 
stojí 99 Kč, kdo má INkartu ČD, 
nechť si ji vezme s sebou, např. 
s IN25 je jízdné 79 Kč. Automo-
bilisté mohou odstavit své oře 
na přilehlém parkovišti (patrně 
placené), kde si ho vpodvečer 
vyzvednou.
Až se dostatečně pokocháme 
výhledem z Ještědu, vydáme 
se po červené značce dolů z 
kopce do Osečné. Cesta je i s 
odbočkami ke skalním vyhlíd-
kám a prameni řeky Ploučnice 
dlouhá 9,6 km.
Tady se rozdělí zcela pěší sek-
ce od automobilové. Pěšáci 
odjedou 12 km busem v 16:55 
nebo 17:55  do Stráže (příjezd 
do Stráže 17:15 nebo 18:15). 
Automobilisté 15 km na druhou 
stranu  do stanice Hanychov 
U lanovky v 16:45 nebo 17:45 
(příjezd k lanovce 17:10 nebo 
18:10). Pak svými plechovými 
miláčky dojedou po vlastní ose 
cca 25 km do Stráže až k mís-
tu ubytování. Pěšáky čeká ješ-

tě cca 0,75 km z autobusového 
nádraží k místu ubytování.

PÁTEK  7. 10.
Dnes opět pěknou krajinou        
s podporou autobusů a vláčku.
Odjezd z autobusového nádra-
ží ve Stráži (od ubytování 0,75 
km) v 9:20 do Mimoně (příjezd 
v 9:34). Přesun k vlakovému 
nádraží (1,1 km), odkud odjíž-
dí vláček do Křižan v 10:03 (v 
Křižanech 10:40).
Pak od nádraží po zelené znač-
ce přes vlastní ves Křižany 
(hospoda bohužel zrušená) na 
Krkavčí skály (pěkné výhledy) 
až Pod Chrastenský vrch. Fy-
zicky zdatní turisté se zde mo-
hou odpojit a dojít až do Stráže 
(celkem 16,1 km), ale možná 
by to byla škoda, protože v so-
botu půjdeme stejnou cestou, 
která navíc vede po pěkně vy-
asfaltované cyklostezce. Stejně 
pohodlní turisté jako já budou 
pokračovat po červené značce 
okolo Chrastenského vodo-
pádu kolem Chrastenského 
rybníka ke tvrzi Chrastná, 
kde je stanice busu, který nás 
v 17.:01 nebo 18:01 odveze 
do Stráže (příjezd 17:15 nebo 
18:15). Tam nás bude čekat 
posledních 0,75 km do místa 
ubytování . Tahle varianta je 
dlouhá 13 km (lze prodloužit o 
malé odbočky k různým skal-
ním útvarům. 

SOBOTA  8. 10.
Pěší okružní výlet ze Stráže 
do Stráže. Nebudeme vázáni 
žádnými odjezdy spojů, kdy 
vyrazíme, bude záležet na nás, 
návrat ale musíme stihnout do 
večeře. Kratší trasa je dlouhá 
16 km, o něco delší cca 17,5 
km. Vyrazíme okolo vodní ná-
drže Stráž pod Ralskem na 
hráz Hamerského jezera. Po-
dél něj po červené značce až 
na zříceninu hradu Děvín. Od 

něj dále po červené na rozces-
tí pod Děvínem, kde se napo-
jíme na modrou naučnou stez-
ku, která vede okolo skalního 
útvaru Široký kámen k přírod-
ní památce Divadlo. K té se 
vyšplháme – je tam několik moc 
pěkných skalních útvarů, které 
stojí za to, ale od cesty bychom 
je neviděli. Pokračovat bude-
me dále po naučné stezce pod 
Stohánek k pomníku generál-
majora Antonína Sochora. Tady 
lze zvolit o něco kratší cestu po 
cyklostezce k rozcestí Černý 
rybník, ke kterému dojdou i ti, 
kteří zvolí delší variantu stále 
po naučné stezce. Pak již zpět 
na hráz Hamerského jezera a 
po červené značce do Stráže.

NEDĚLE 9. 10.
Ze Stráže přes průrvu Plouč-
nice, zříceninu hradu Ralsko 
a Vranovské skály do Mimo-
ně, odkud odjezd  do Prahy.
Celá trasa v délce 15,3 km 
vede po červené značce s do-
cela náročným výstupem na 
Ralsko.
Pokud si budete chtít ušetřit 
stoupání na Ralsko, je mož-
né pokračovat u odbočky na 
Ralsko po cyklostezce přes  
vísku Srní potok do Vranova 
s výpadem k Vranovskému 
hrádku a Juliině vyhlídce, pak 
pokračovat dále po červené do 
Mimoně k nádraží. Tahle trasa 
měří se zmíněným výpadem                     
14,5 km, bez něj 13,5 km.
V Mimoni jsou dvě restaurace s 
českou kuchyní, ještě prověřím, 
zda budou otevřené. Odjezdy 
vlaků:   (osobně si myslím, že 
ten v 16:02 budeme jen těžko 
stíhat). Howg.

Mimoň               odj.     16:02            18:02                                                                                                                                  
Česká Lípa         příj.      16:21             18:21
Česká Lípa         odj.       16:24               18:24
Mladá Boleslav  příj.      17:20              19:20
Mladá Boleslav   odj         17:24                 19:24
Praha hl. nádr.     příj.       18:38                20:38

Tak možná proto, že sever 
(Polesí) je dočasným 

domovem našeho  šéfa a také 
hlavně proto, že tu jsou místa, 

kde jsme dosud nebyli. 
Výprava do tajemné kraji-

ny, po stopách míst, kde se 
natáčela  vánoční pohádka 

Princezna a písař, navštívíme 
i vstup do pekla z pohádky 

S čerty nejsou žerty, utajené 
skalní divadlo, hrad zničený 
Švédy, Ralsko, hrad loupe-
živých rytířů s podloudnou 

(bývalou) mincovnou a mnoho 
dalšího. Neštěstím pro část

území, konkrétně  jižně u 
Stráže pod Rálskem

 byla intenzivní povrchová  
těžba uranové rudy. 

Ta zanechala nenávratné 
škody. Ale my se budeme této 

měsíční krajině vyhýbat.
UBYTOVÁNÍ

Penzion Vítězství (na břehu 
jezera Horka), penzion  – ka-
pacita 34 míst. Dvoulůžkové a 
třílůžkové pokoje, WC a kou-
pelna společné pro 3 pokoje
a chatky 50 m od penzionu     
(8 čtyřlůžkových chatek i s pří-
padným vytápěním - 32 míst, 
nové sociální zařízení je ve 
zděné budově v areálu).

Takže všichni jsme na posteli 
(tedy bez spacáku) s polopen-
zí za 180 Kč osoba/den. Kde 
budete bydlet? TAK jak jste se 
hlásili. Možnost parkování aut 
je v uzamčeném areálu.
Domácí mazlíček povolen – 
ano /bez poplatků/, ale neplatí 
to pro životní partnery, milenky 
a milence. 

čtvrtek 6. - neděle 9. října 2016

To je loučka! Náměstek a Stáňa v Jizerkách 1987


