Za posledním puchýřem 2014

Od 14.-16.11.2014 se koná každoročně sraz turistů v jiném městě. Letos
v Benešově a tak v pátek odjíždím vlakem v 10.16 hod. do Chlumce nad Cidlinou, zde
přestup na vlak do Prahy, poté se stavíme v Mnichovicích pro vizitku přímo na nádraží a
dojedeme do Benešova u Prahy v 15.40 hod. již celá naše parta. Pomalu vyrazíme
s těžkými batohy po cestě vyznačené červenými fáborky k základní škole v Dukelské ulici,
zde je základna tří denní akce s transparentem .
Vítáme účastníky 43. ročníku pochodu
„Za posledním puchýřem v Benešově“
Venku je připravené rozmanité občerstvení pro nás přijíždějící. V budově probíhá
prezentace, převezmeme ubytovací a stravovací lístky, vstupenku na bál a igelitovou tašku
s propagačním materiálem o městě + skleničku se znakem akce a lahev piva Ferdinand. Je
zde též možnost zakoupit kalendáře KČT na příští rok, mapy, odznaky, turistické vizitky,
oddílová trička, prostě ráj pro nás turisty. Odložíme zde batohy a jdeme si prohlédnout
město, navštívit infocentrum se zakoupením vizitek. V 17 hod. se ubytujeme v základní
škole v Jiráskově ulici, bydlíme ve 4.C na karimatce ve spacáku, s kolegy z celé republiky +
jeden dokonce z Polska. Po výborné večeři posedíme v restauraci „U Švejka“ výborné
svatomartinské pivko.
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Sobota 15.11.2014

30 km

Po vydatné snídani se scházíme před hlavní budovou, od které je odjezd autobusů na start
pochodu do Týnce nad Sázavou. Zde příjemné uvítání pořadatelů, startovní razítko do
propozic, v infocentru vizitky. Před osmou hodinou vyrážíme na trasu, je teplo, hezky. Já,
Jozefína, Jirka, Míra, Vašek, Tomáš a Vláďa. Od informačního centra se vydáme na most
přes řeku. Za železničním přejezdem zahneme doprava a po modré značce projdeme
ulicemi Pražská a K zeleným vratům a pak lesní cestou na rozcestí Holý vrch, kde modrou
značku opustíme a vpravo po červené značce dojdeme ke Zbořelému Kostelci, zde je
kontrola. Já si odskočím s Tomášem na vrchol asi půl kilometru vysoko na zbytky hradu,
odtud krásný pohled na město a řeku. Ostatní pokračují po červené značce proti proudu
Sázavy přes Ledce do Nespek (zde jsme došli partu) stále po červené značce přes
Borovou Lhotu až k železniční zastávce Pyšely. Kousek jdeme po silnici, vystoupáme
k restauraci Pyšelka, zde je druhá kontrola - vítá nás nápis polévka pro turisty.
Dáme krásné razítko do vandrbuchů, občerstvíme polévkou, čajem nebo pivkem. Sedělo
by se dobře, ale my pokračujeme dále po červené okrajem Čerčan k železničnímu mostu
přes Sázavu, zde využijeme krásný most a dojdeme si na nádraží ČD pro další 2 vizitky,
vrátíme se zpět na trasu již po zelené, jdeme po proudu řeky přes Nové Městečko do Poříčí
nad Sázavou. Zde je třetí kontrola v restauraci Homolka, jelikož je plno dáme pouze razítko
do propozic, od ní pokračujeme po červené značce romantickým Měsíčním údolím proti
proudu Konopišťského potoka přes osadu Racek, kde se vynořil malý kiosek
s občerstvením, které přišlo vhod.
Před ním jsme se potkali s partou z Bohuslavic nad Úpou v čele s Jardou Teichmanem,
který nám dal kalendářík s akcemi na příští rok. Byla zde najednou skupina z KČT Trutnov,
Žacléř, Úpice, Bohuslavice n/Úpou a Lomnice nad Popelkou a spousta dalších. Po malém
pozdravení všech jsme se vydali až pod zámek Konopiště, dáváme pozor na značení,
dojdeme k infocentru pro další vizitky a pohledy. Prohlédneme si nádvoří a vyfotíme park,
krásné okolí i pávy. Po neoznačené asfaltové cestě scházíme kolem rybníka k přírodnímu
divadlu, zde pátá kontrola zase kouzelné razítko. Vrátíme se zpět na červenou značku,
mineme Růžovou zahradu, projdeme zámeckým parkem k frekventované silnic, opatrně
přejdeme a dorazíme na most, za mostem přes železnici opustíme červenou značku a
dojdeme v 15 hodin k ZŠ v Dukelské, kde je cíl naší 30 km trasy. Převezmeme diplomy a
Puchýřovskou vizitku. Celkem se dnes zúčastnilo 1.419 pochodníků.
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Po sprše, malém odpočinku a vydatné večeři jsme se po 19. hodině odebrali do
kulturního střediska, kde se konala Puchýřovská zábava a slavnostní předání štafety
pořadatelům do Znojma.
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Neděle 16.11.2014

12km

Po sbalení batohu, úklidu 4.C, kde jsme byli ubytováni, dojdeme na vydatnou snídani,
(strava výborná, všechna čest), odneseme batohy na start, převezmeme propozice a
v 8 hodin vyrážíme na trasu z Benešova. Je podezřelé teplo, začíná mrholit, než si
prohlédneme vysoký pomník nad náměstím, viz vizitka. Bereme pláštěnky, kolega deštník,
prokličkujeme doslova městem, potom obejdeme velký sportovní areál, dále po silnici přes
Skalici – Budkov – Struhařov, zde se na chvíli schováme před deštěm v potravinách,
poprosíme o razítko a dáme Svijany. Dále ze silnice příjemná cesta do Sušice na zámek
Jemniště. Přestává pršet, vklouzneme do zahrady, obdivujeme apartmány, máme štěstí na
pokladně je paní pouze z důvodu odjezdu ubytovaných, získáme poslední vizitku a razítko
do deníčku. Vyfotíme a jdeme na vlak do žel. stanice Postupice, zde končí naše 12 km
trasa.(dnes 136 pochodníků) Dojedeme do Benešova, vyzvedneme diplom, batohy,
rozloučíme se s pořadateli, poděkujeme za vše a pomalu se vydáme na nádraží, koupíme
jízdenku, stihneme výborný oběd v nádražní restauraci a ve 12.53 hodin frčíme se dvěma
přestupy domů. V 17.45 hodin v Trutnově.
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Pondělí 17.11.2014

6km

Mě čeká poslední úkol a trasa z Trutnova na Zelenou louku a zpět. Zde bydlí náš kolega
Luděk Šlosar, který netrpělivě očekává turistický Kalendář akci na rok 2015. Vyřizuji
pozdravy od přátel a přeju uzdravení. 6km
Maruš
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