„R O N O V 2018“ aneb za východy a západy
slunce 28. září až 1. října 2018
Celý rok jsme se těšili na pátek, kdy se již ráno zase vydáme do oblasti kulatých kopečků.
České Středohoří je jeden z nejzajímavějších kousků naší země. Putování jsme začali
tentokrát v Želízech, tedy přesně podle plánu. Prošli jsme okruh vedoucí kolem nádherných
skalních útvarů. Některé skály získaly na ještě větší zajímavosti díky zručnému a pilnému
sochaři Václavovi Levému, který ve zdejších lesích tvořil v letech 1841-1846. Čertovo hlavy,
jeskyně Klácelka, Harfenice, Had, jeskyně Mordloch, Sedm chlebů, Žába, Kaple sv.
Magdalény, Pustý hrádek, to vše opravdu stojí za vidění.
První přenocování pak bylo v chatce v Kempu, takže v nečekaném luxusu.
Další den jsme se přesunuli směrem ke kopci Ronov. Plánovaná zastávka u Památníku fiktivní
zakšínské železnice se také podařila. Zapomenutou slepou kolejnici jsme našli. Dokonce jsme
si vyšli ještě Křížovou cestou na kopec Ostrý.
Na Ronově jsme tradičně rozbalili stany nebo celty. Na ohýnku jsme opekli buřty. Výhledy byly
impozantní večer i ráno. Okolní kopce se nikdy neokoukají a západ a východ slunce lze zažít
pouze s přespáním.
Nedělní den byl zasvěcen Milešovce. Cestou k úpatí jsme si dopřáli prohlídku krásného zámku
v Ploskovicích a pak při cestě na kopec i z kopce jsme shlédli všechny sochy na Cestě
přátelství:

O přístřešku na Milešovce jsme věděli, ale že bude tak velký, se zasklenými okny a že bude
z neděle na pondělí jen náš, to bylo příjemné překvapení. Dokonce byla k dispozici i pípa a

sud piva a sud kofoly ze stánku, který již pomalu končil sezónu a majitel nám tam povolil
samoobslužnou konzumaci.
Výhledy jsou nepopsatelné, tak snad pro představu pár obrázků:

Výpravy se účastnilo celkem osm účastníků, tři z toho vydrželi až do konce a vyšli ještě na
horu Říp.
Putování po Českém středohoří můžeme jen a jen vřele doporučit.
Eva, Marek, Jarda A., Vašek, Jarda H., Vlaďka, Jirka, Milan a psice Adina

Na závěr si dovolím ještě malý doplněk: Na vrcholu Milešovky jsme potkali skvělého průvodce
– Franta Horáček, policejní psovod v.v., výborný znalec policejních poměrů nejen ve svém
domovském Libereckém kraji nás poutavě seznámil se současným fungováním všech stanic
a zařízení, které se podílejí zejm. na předpovědích počasí, vydávaných z této v nejširším okolí
dominantní krásné hory. Samozřejmě došlo z obou stran i na "historky" z naší dlouholeté
služby u SNB, resp. Policie ČR. Při rozloučení jsme Frantovi museli slíbit, že vyřídíme pozdrav
všem jeho známým (ex) policistům z našeho kraje. Jedním z nich je dokonce člen naší ÚS.
Jsou vždy nádherná tato nečekaná setkání na památných místech, kterým hora Milešovka již
více než sto let určitě je!
Účastník Jarda Antoš

