Za tajemstvím podzemí Krkonoš
V sobotu jsem si přála jeti do Lomnice nad Popelkou, ale nejisté
počasí mne odradilo. Zvolila jsem nabídku výletu do Černého Dolu
pro vizitku. Je sobota 9.4.2016, jedu v 8.16 hod. vlakem

do

Vrchlabí. Pomalu dojdu na autobusovou zastávku a zde překvapím
našeho bývalého horského vůdce Vláďu. Po operaci srdíčka, chodí
zatím (nerad) kratší trasy=rovinatý terén. Dáme kávu, pohovoříme
s vousatým kolegou z Vrchlabí, v 9.22 hod. jedeme busem do
Černého Dolu. Prohlédneme náměstí, hurá na infocentrum,
zakoupíme vizitku a vstupenku do Muzea podzemí Krkonoš, celkem
42,- Kč. Orazítkujeme deník a vandrbuch a už nás paní vede dolů
na prohlídku. Zajímavý výklad stojí za to, neodolám a nechám se
vyfotit jako skřítek s lucerničkou. Doporučuji navštívit.

v Muzeu Podzemí Krkonoš

V 10.15 hod. vyrazíme do zamračeného, chladného počasí
s lehkým mrholením. Stavíme se hned naproti,

okolo kostela je

pěkná křížová cesta s obrázky od V.Víta. Moc se nám to líbilo.
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Cestou po silnici se kocháme pohledy do zahrádek rozkvetlých
jarním kvítím i pěkné roubenky, prostě si to užíváme a vzpomínáme,
jak se tudy stoupá při akci „Východ slunce z Dolní Kalné“. Jelikož je
mezisezóna,

naše

oblíbená

hospůdka

je

zavřená.

Nevadí.

Posvačíme dole v autobusové zastávce v Čisté a popojedeme do
Lánova. Odtud se startuje pochod „Přes tři kopce na Sněžku“ bezva pochod. Prohlédneme, co nabízí infocentrum, vyzkouším si
hod míčkem do koše a dojdeme do potravin pro razítko do
vandrbuchu a pivko startovní.
Zde zahajujeme druhou trasu z Lánova okolo letiště. Zde si přál
stavit Vláďa, bohužel zavřeno, obhlédneme areál v létě dosti
navštěvovaný. Já zde startovala pochod Krkonošská 25 kdysi
s Luďkem, v cíli nás čekal chléb s tvarohovou pomazánkou …jo léta
běží vážení. Než se nadějeme, jsme v cíli dnešního výletu ve
Vrchlabí. Já bych sice stihla vlak 12.37 hod. ale stavíme se na oběd
v Car Klubu, který má též vizitku, ale tu už máme. Dám si výbornou
česnečku a pivko, zapíšu si trasy do vandrbuchu a zážitky. Venku
se udělalo hezky, což bývá normální. Ve 14.37 hod. odjedeme do
Kunčic, zde se rozloučím, poděkuji za nabídnutý výlet, popřeji
uzdravení a zažádání o lázeňský pobyt. Luděk, náš kolega, si to
užívá v Klimkovicích. Celkem 5 + 3 Km.
Maruš
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