Společným výletem s Arcusem Liberec
pokračujeme v plánu akcí s partnerskými organizacemi

15. července jsme cestovali ČD do Borku pod Troskami. Přestupovali jsme v Turnově, kde se
k naší skupině přidali členové organizace ARCUS Liberec. A to už v celé skupině byly i dvě
fenky, které se moc těšily na procházku s námi.
Ze zastávky Borek jsme po silnici odbočili do borového lesa, odkud jsme měli neustále na
dohled zříceninu hradu Trosky. Chůze po mechu a jehličí - s krásnými výhledy na krajinu byla moc příjemná.
Před polednem jsme došli do obce Rovensko pod Troskami, kde jsme měli „objednané“
zvonění v dřevěné zvonici, která stojí v místě zvaném Na Týně, kde bylo dávné hradiště.
Zvonice pochází z roku 1630. Nejdříve však zazněly zvony z protějšího gotického kostela sv.
Václava ze 16. století. A pak už se rozezněly tři zvony, které jsou obrácené srdcem vzhůru. Je
zajímavé, že nebyly nikdy zrekvírovány pro válečné účely! Zvuk zvonů se snažila doplnit
svým „zpěvem“ Vikina.
Po dobrém obědě jsme pokračovali převážně po silnici přes Štěpánovice a Katovu studánku
do Radvánovic (celou cestu jsme sledovali Hrubou Skálu a obdivovali krásnou krajinu
Českého Ráje), kde je Přírodní zábavní dětský areál Šťastná země. Ten vznikl v roce 2004 a
během své existence si získal množství stálých
návštěvníků, především z řad rodin s malými
dětmi. A protože my jsme též hravé Alenky, i
přes drobný déšť jsme do Šťastné země došli,
koupili si „platidla čtyřlístky“, dali si nanuky a
naše oblíbené tekutiny. Na prolézačky,
trampolíny a další atrakce jsme nelezli, ale
prošli jsme Prožitkový geopark, který nás
nadchl.
A pak už byl čas na zpáteční cestu a dlouhé
loučení a objímání. Odjížděli jsme vláčkem ze
zastávky Hrubá skála, zamávali a slíbili si
zase další setkání. Děkujeme Marii Plischkové a všem kamarádům z Liberce, že pro nás tento
hezký výlet připravili.
VěraF

