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Tábor 2009
Havraní skály u Nového Boru

18.7. - 1.8.09
Letošní tábor se koná asi 2km od Nového Boru, města skla.
První zmínka z r.1370, na město povýšen v roce 1757, v té době nejmenší v rakouské monarchii. Od té
doby ale město začalo vzkvétat a v současné době má téměř 20km2 a více jak 12 tisíc obyvatel. Leží na
úpatí Lužických hor, v bývalém okrese Česká Lípa (CL), nyní v Libereckém kraji (L).
Zajímavé památky a objekty přímo v Boru:
 secesní budova pošty
 sklářské muzeum
 empírové městské domy
 sklářská huť v roubence
 barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie
 a další
Zdroj: Oficiální stránky Nového Boru
Nedaleko Nového Boru lze nalézt například následující objekty k navštívení:
 skalní hrad Sloup
 lesní divadlo – přírodní amfiteátr
 modlivý důl – skalní kaple
 Svojkov – zřícenina hradu
 rozhledna Špičák
 Dutý kámen – scenérie

Zdroj: Hrady.cz

Středisko Perun Litvínov
Co lze říci přímo o Havraních skalách?
Havraní skály tvoří skupinu sedmi pískovcových skalních věží,
vyčnívajících z nevelkého, zhruba 300 m dlouhého pískovcového
hřbítku, ležícího asi 1 km severně od Radvance a 2 km východně
od Nového Boru. Vrcholky některých skal, jejichž výška dosahuje
až 20 m, vystupují nad okolní stromy a umožňují výhled do okolí. Nejmohutnější a nejvyšší skála (371 m)
měla podle pověstí sloužit ještě v 17. století jako popraviště Sloupského hradu.
Z vyhlídky na vrcholku jsou vidět lesnaté kopce v okolí Sloupu, na jihu vyčnívá Špičák u České Lípy a v
dálce na obzoru táhlý Vlhošť se špičatým Ronovem. Směrem k západu leží Nový Bor s Chotovickým
vrchem, za ním Česká skála u Práchně a na severozápadě výrazný kužel Klíče.
Některé věže Havraních skal příležitostně využívali horolezci, kteří je nazývají Rozeklaná, Potupená a
Půlená skála. Asi o 250 m dále k východu vyčnívá osamělá skála, zvaná Ropucha.
Zdroj: Sloup v Čechách – Havraní skály
Z našeho pohledu jde o přírodní vyhlídku, která umožňuje výuku slaňování ale i hraní rozličných bojovek.
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Náš tábor ovšem nebude přímo u skal. Naše stany postavíme na
loučce u rybníka, asi půl kilometru od H. skal.
Takže jak to bude vypadat přímo u tábora:

Rybník je poměrně malý, takže slibuje teplou vodu,
ale zase dostatečně velký na vodní radovánky.
Takhle jsme se v rybníce koupali, když jsme u něj
byli na vandru, před dvěma lety.

Umístění tábora na Mapy.cz
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