Severní stopou - 31. ročník - sobota 12.05. 2007
( Mezinárodní turistický pochod )
V sobotu 12.05. 2007 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci
s Městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz již 31. ročník turistického pochodu
SEVERNÍ STOPOU.
Letošní Stopa byla podpořena v rámci iniciativy INTERREG IIIA (projekt v rámci fondů EU).
Celý týden před pochodem bylo deštivé počasí. V pátek již nepršelo, ale foukal vítr. V sobotu ráno
byla krásně modrá obloha. Kolem osmé hodiny se obloha zatáhla a od deváté hodiny začaly
dešťové přeháňky, které trvaly celý den.
Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm.
Mnoho účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Další turisté přijeli historickým
motoráčkem po půl desáté. Čas pro registraci na startu byl prodloužen až do 11.00 hod., aby
pochod stihli i účastníci, kteří přijeli dalším vlakem v 10.35 hod.
Pohodu na startu znepříjemňovaly dešťové přeháňky. Pořadatelé museli v průběhu startu
stavět altány a některé starty přesunout do turistické chaty a další starty do kůlny.
Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 km až do 35 km.
Nejkratší 3 km trasa byla určena pro zdravotně postižené.
Trasy - 5km, 7km a 13km byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi.
Trasy 5km, 7km a 15km vedly pouze po české straně.
Trasa 13 km byla novinkou letošní STOPY. Touto trasou mohli turisté absolvovat nejkratší
cestu Sebnitzským lesem přes Taufstein (Křticí kámen) a mimořádně otevřený hraniční přechod na
rozhlednu Tanečnici.
Velmi hezká byla i 16km trasa, která vedla přes kopec Kaiserberg nad lyžařskými
sjezdovkami, odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu.
Největší turistickou atrakcí letošní STOPY byla návštěva skalních hrádků Arnstein a
Kleinstein. Tuto náročnou 35km trasu absolvovalo celkem 44 turistů (15 Čechů a 29 Němců).
Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů.
Téměř všichni účastníci mohli navštívit kostelík ve Vilémově (a poslechnout si hru na varhany).
Barevné vyobrazení tohoto kostelíka se stalo námětem pro pamětní list pochodu.
Pro letošní Stopu bylo využito celkem pěti hraničních přechodů.
Hlavního přechodu do Sebnitz, dvou stálých hraničních stezek a dvou mimořádných, jednorázově
otevřených hr. přechodů.
Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety).
Na krátkých trasách byly pro děti připraveny soutěže o bonbóny.
V důsledku dešťových přeháněk byla letošní STOPA náročná pro účastníky i pro pořadatele.
Někteří účastníci STOPU vzdali. Nešli do cíle, ale nejkratší cestou domů nebo na vlak.
Velké poděkování si zaslouží především dětské kontroly na trase.

V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno !
Účastníci obdrželi barevný pamětní list, suvenýr z keramiky (se stopou).
Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
3 nejstarší účastníci obdrželi ještě keramický hrnek se suvenýrem letošní Stopy.

K občerstvení byly připraveny párky z udírny, čepované pivo, limo a sladkosti.
Hudební produkci začala Big-Bandová kapela. Jednalo se o studentskou skupina z německého
gymnázia z Elwangen (partnerská škola rumburského gymnázia).
Pak pokračovala bluegrassová skupina WYRTON z Prahy společně s již tradiční country
skupinou Srdíčko z Ústí nad Labem. Nehrálo se jen k poslechu, ale i k tanci.
Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii Severní stopy.
Fotoalbumy nebyly z důvodu deštivého počasí vystaveny k prohlížení.
Na Čtverec přijelo i VE.I.CE (Venkovské Informační Centrum). Zde byla možnost prohlížení
digifotek a videa ze STOPY.

Na ČTVERCI byla možnost zakoupení turistických zajímavostí a výrobků z keramiky.
V cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP).
Účastníci si mohli nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP obdrželi vitamíny.

STATISTIKA
Letošní STOPA byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější v historii pochodu.
2006
1917 úč.
30. ročník
29. ročník
2005
1546 úč.
31. ročník
2007
1428 úč.
Nejúspěšnější trasy letošní Stopy:
7 km
315 úč.
13 km
248 úč.
( nejkratší trasa na Tanečnici )

Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1428 úč. 211 turistů z Německa a 15 z Polska.
Cyklistů bylo celkem 57. Dětí se zúčastnilo 389.
O zdárný průběh pochodu se staralo více než 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, 70
dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Nejmladší účastníci :
1. Anička Bálková nar. 20.03. 2007
2. Adélka Poštová
nar. 12.02. 2007
3. Petr Procházka
nar. 13.01. 2007

1 měs., 23 dní
3 měs.
4 měs.

Velký Šenov
Šluknov
Semtěš u Čáslavi

5 km
5 km
7 km

Nejstarší účastníci :
1. Jan Bednář
nar. 02.05. 1921
2. Věra Hanušová
nar. 26.01. 1923
3. Jindřich Prokopius nar.30.12. 1924

86 let
84 let
82 let

Dolní Poustevna
Praha
Litoměřice

7 km
5 km
7 km

Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem.
Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost SEVERNÍ STOPY !

Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní SEVERNÍ STOPU
zajišťovali.
Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím
(turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům.

32. ročník turistického pochodu Severní stopou se bude konat 17. května 2008.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na
www.severnistopou.cz.

Ing. Jaroslav Leksa

