Adventní výstup na Sněžku 19.12.2015

Spolek přátel z Teplic nad Metují pořádá akci, které jsem se přála zúčastnit, a setkat se
s nimi na vrcholu Sněžky. Věděla jsem, že mají sraz u lanovky v 8.30 hod. Přesto jsem
odjela v 6.40 hod. busem na Pomezní boudy. V 7.40 hod vystoupila z busu a už jsem jela,
bylo kluzko, ojíněno, slunečno. Vždy chodím po žluté, říkám dnes se nebudu plést
sjezdařům, zkusím po červené, nešla. Takže v 7.50hod hurá do terénu. Dělám si fotky,
říkám boty nic moc, to jsem ještě netušila, co mne čeká. Klesám, stoupám k Jelence, jsem
zde brzo, dám si čaj z termosky vyfotím se u Jelena a vzhůru na ledovou cestu. Chvílemi po
čtyřech, ještě, že je kleč u cesty. Obleva udělala své. Kochám se pohledy, vyfotím vrchol
Svorové hory. Vidím v dáli stoupají 3 nadšenci, potkávám 2 poláky. Jeden s hůlkami, možná
by se hodili.
Zdravím a mávám na svou oblíbenou Sněžku. Chvílemi báječná cesta bez sněhu, ledu.
Najednou se ocitám na vrcholu je 9.40 hodin. Projdu se, nesměle beru za kliku poštovny, je
otevřeno, vyfotím se se svým stínem, sluníčko svítí. Vítr fouká, jdu do Poštovny na
oblíbenou kávu, razítka. Malý oddech, studuji kolik stojí lanovka a přemýšlím, že zkusím
novou lanovku. Vyhlížím spolek přátel, od polské boudy marně, pár odvážlivců stoupá podél
řetězů vzhůru. Ptám se, jak to vypadá, mladinký pár říká opravdu opatrně. Vidina ze
setkání je silnější a tak pomalu klesám podél řetězů, divím se, že mám mokré rukavice,
dorazila mlha. Asi 2x visím na řetězech, směju se, nepředstavuju, jak by byla naražená
záda. Prostě zjišťuji, že je to úžasný adrenalin. Vyždímám rukavice, dojdu na Polskou
boudu pro razítko, loknu čaje, teď už je vlhký sníh, mohu popobíhat na Luční boudu
v mlze, pokračuji na Paroháče a razítko do deníčku.
Po občerstvení z Luční boudy se rozestoupily mraky, je vidět, 2 alpinisté stoupají,
bernardýn bez soudku s paní, kráčí jako já ke kapličce, dále po asfaltce nebo ve sněhu
hopsám k Výrovce, která je zahalena do mlhy. Nevadí, já spěchám přes Richtrovy boudy za
rolbou, co mělní cestu a odklízí sníh. Stavím se pro razítko, vyřídím telefon s kámošem, co
jel pro vizitku. Setkání nestihnu, zvolním.
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Pokračuji okolo hotelu Horizont k lanovce na Sněžku, ještě kousek z posledních sil
docházím na chatu Betyna pro vizitku, polévku bramboračku si dám a sklenici kohoutkové
vody.

To byla dobrota. Venku za chatou je vlek a spousta sněhu, udělám foto, jinak je zeleno
všude. Vracím se na křižovatku do Pece pod Sněžkou k hotelu Pecr. Zakoupím vizitku,
místo kávy spěchám na autobus 14,29hod. který mne zaveze domů.

Ušla 20 km, setkání se Spolkem-radost z Teplice nad Metují nevyšlo, dorazili nahoru
kolem 13 hodiny. Škoda, já si to užila.
Maruš
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