PŘEHLED ČINNOSTI TURISTICKÉHO ODDÍLU YPa V ROCE 2021
Naše turistická skupina si při svém založení v roce 2020 dala za závazek podniknout každý
měsíc v roce jeden výlet ... V roce 2021 jsme sice některé měsíce nevyplnili, nicméně na počet
výprav jsme náš plán překročili. Hlavní cíl, kterým je pohyb na čerstvém vzduchu a poznávání
zajímavých míst, byl splněn na 100%.
Následující přehled je mj. i pozvánkou pro případné zájemce o účast na turistických výletech
v roce 2022. Termíny a trasy výletů jsou oznamovány pomocí sociálních sítí. Pro zařazení do
naší WhatsApp skupiny se mohou zájemci obrátit na Pavla Mašína, tel. 736 762 695
1.1.2021 Novoroční výstup na Ralsko; 7,6 km - 23účastníků + 1 pes

9.1.2021 Výprava z Hradčan k Psímu kostelu a skalní bráně; 12,2 km - 30 účastníků

30.1.2021 Výlet s YPou v Klokočských skalách; 11 km - 14 účastníků

13.2.2021 S YPou přes Hrubou skálu k podtroseckým rybníkům, 13,1 km - 11 účastníků

27.2.2021 Výlet s YPou okolím Cvikova; 15,3 km - 9 účastníků

13.3.2021 S YPou na Rokytský Mount Everest (Orlí); 12,4 km - 6 účastníků

28.3.2021 S YPou na Káčov; 16,5 km - 6 účastníků

5.4.2021 Velikonoční opékání pod Orlím; 6 km - 5 účastníků

17.4.2021 S YPou z Kacanov do Českého ráje; 10,5 km - 9 účastníků

19.6.2021 S YPou z Levína na Velké Sedlo; 9,2 km - 8 účastníků

VÍKENDOVÝ POBYT V LUŽICKÝCH HORÁCH:
16.7.2021 Páteční procházka s YPou na Spravedlnost; 4,6 km - 10 účastníků

17.7.2021 S Ypou na Zlatý vrch a Studenec; 5,7 km - 10 účastníků

18.7.2021 YPa vyrazila na horu Luž s rozhlednou; 5,6 km - 8 účastníků (cílové foto)

14.8.2021 S YPou na horu Říp – za holí Praotce Čecha; 9,6 km - 12 účastníků

23.9.2021 Výprava s YPou za Irokézem a Muchomůrkou (názvy skal); 9,3 km - 9 účastníků

20.11.2021 S YPou na Suché skály a do skalního bludiště; 12,3 km - 15 účastníků

11.12.2021 S YPou do skal a stezkou hastrmanů v okolí Brniště; 9,9 km - 7 účastníků

Kromě těchto námi naplánovaných výletů jsme se samozřejmě zúčastnili i akcí pořádaných obcí Rokytá,
např. "Ukliďme Česko" a některých cyklovýletů. Dále se naši členové aktivně účastnili výsadby ovocné
aleje.

Z výpisu naších aktivit je vidět, že jsme podnikli i jednu celovíkendovou výpravu, abychom
zvýšili náš akční rádius ...
Z přiložených fotografií je patrná vždy dobrá nálada účastníků, bez ohledu na náročnost výletů
a aktuálního počasí. Noví zájemci o společnou turistiku jsou, pochopitelně, vítáni – viz. kontakt
v úvodu tohoto článku.
Rádi bychom poděkovali obci Rokytá, která nám zajistila pořízení triček pro naše nejaktivnější
turisty.
Za spolek turistů YPa
Pavel Mašín a Antonín Marek

