JÍŽNÍ ČECHY NOVÁ OBLAST
Napsal uživatel Mařena

Ahoj, s rodinkou jsem vyrazili na prodloužený víkend na Lipno. Lezení nebylo tou pravou náplní,
potřebovali jsme si odpočinou od hektických pracovní dnů. Jižní Čechy nás táhly, protože pam
átky s atrakcemi jsou tu na každém kroku a ještě jsme tu nikdo nebyli. Doporučuji
všem STERZKA KORUNAMI STROMŮ
ODKAZ ZDE
.
V odkazu je
článek, který nemůže být výstižnější i s fotkami rozhledny, která má protějšek i na Německé
straně.
Rozhodně to stojí za to.
Přesto mi to nedalo a juknul jsem na Skalní Oblasti. Našel jsem tam,
SKÁLA U NOVÉHO SPOLÍ
, (Skály v okolí Č. Krumlova)
v
www odkaz, skála s historií a navíc RULA. Tož to sem eště nedržel. Tisknu průvodce a netuším
ještě,
že se v příštích dnech setkám přímo se správcem této oblasti a stvořitelem nové oblasti přímo v
srdci Krumlova. Ráno sedáme do auta a razíme na Krumlov těšíme se na památky a já na
místní gastronomii v hledáčku jsou skály. Při příjezdu do Krumlova nám ta paní v navigaci
doporučí parkoviště poblíž středu města. Trochu jsem to netrefil
a tak chvilka svěží chůze nás dovede až na most přes řeku. Koukej říkám Hanině a hned začnu
fotit. Skála tyčící se hned u řeky nás ohromila. Pomyslíme si místňáci si to nechávají pro sebe,
protože na netu ani zmínka a tady visí lana.
Jdeme za kulturou, když se vracíme zpět nedá mi to a začnu zkoušet nástupy do cest. Rula,
příjemná a dobře drží celá oblast je šikmě položená doprava
a tak se chovají i chyty které držíte, škoda že není víc času pomalu se stmívá.
Další den je konečná. Balíme a razíme k domovu zajedeme
si na Rožmberk a pak přes Krumlov domů. V Krumlově mi to zase nedá
a jedu přímo ke stěně. Ahoj, řeknu když bloknu auto přede mnou. Usměvavý chlapík odpoví
stejně. Potřeboval bych průvodce na tuhle skálu vyhrknu na něj, nebo alespoň ofotit. Dáme se
do řeči a nakonec zně vyleze že je to správce Spolí i této nově vznikající oblasti Jesenský Ján.
Po tom co jsem si zažil s vyřizováním naší oblasti si nedokážu představit povolení lezecké
oblasti v území
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UNESCO. I to mi vysvětlil a přeji tomuto chlapíkovi hodně hezkých cest. Co na závěr, dneska
jsem se podíval na skalní oblasti a nová oblast přímo v centru Krumlov s názvem
HAVRANÍ SKÁLA
WWW ODKAZ, (Skály v okolí Č. Krumlova)
je tam a protože jsem dostal nabídku od našeho rodinného přítele, který vlastní nedaleko byt
určitě se tam vrátím a těším se na přelezy.

Ps: Vojto máš to blízko.

Foto zde
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