Doléčení na turistickém pochodu “Okolo Hradce” 3.10.2015
Počasí rozhodlo o dnešním výletě. Neskutečné Babí léto = pomalu zbarvujícímu listí se nedalo odolat.
V 6.40 hod. jedu vlakem do Hradce Králové.
Po malém zpoždění na ČD v Hradci Králové jdu zakoupit 2 jízdenky na trolej a stihám v 8.04 hod. číslem 1,
odjet na start pochodu v ZŠ Nový Hradec Králové. Jede též pan Pavel Špreňar z Kramolny se 2 vnoučaty.
Omlouvá se, že asi nepřijede na náš pochod do Janských Lázní, končící U Kousala. Ve škole již připravení
pořadatelé vyhlíží turisty prosklenými okny. Jelikož jsem po léčbě s průduškami, zvolím trasu 15 km, kterou
je možno zkrátit na 8 km. Bohužel člověk musí mít občas rozum! Takže prezentace + “dobrovolné
startovné”.
V 8.40 hod. statečně sama vyrážím na trasu po zelené, která mne po chvilce zavede do Novohradských
lesů. Paráda. Vzorné značení, na A4 je razítko Tomíků +odbor KČT H.K. + velká šipka a číslice 8 a 14 km. Než
se naděju, přicházím k 1. kontrole U Kříže. Zde se to hemží pořadateli, kteří připravují úkoly pro děti.
U rybníka osvíceného sluníčkem, je na molu připravená soutěž v lovu ryb, chůze po laně, skok v pytli, házení
míčkem, chůze na chůdách a spousta dalších úkolů. Je zde už i první skupina dětí, připravených plnit tyto
báječné úkoly. Já si dám razítko a pomalu mizím v lese, tu se ocitám u tabule o Sv. Hubertovi – přečtu,
o kousek dál romantika, škoda, že nemám foťák, socha Svatého Huberta ze dřeva vytesaná = plácek radost
pohledět. Pohladím Huberta a pokračuji po červené značce lesem k asfaltové cestě, na rozcestí “U Vlka” je
možnost občerstvení. Mají otevřeno, asi 3 x přečtu co nabízí, rozmýšlím o razítku do vandrbuchu, nakonec
se vydám dále po asfaltu k hájovně, je to zde ráj pro cyklisty, on-line brusle a nás pěšáky. U Hájovny je
možno odbočit na 8 km trasu a dojít do cíle! V tomto úžasném počasí se nedá odolat, pokračuji po červené
k rybníku, tady je 3. kontrola, obdržím další dětské razítko. Vzpomínka = začíná zde totiž “Pohádková cesta”
s dřevěnými postavičkami (kterou jsem již šla – má svou vizitku) až k Mazurově Chalupě kde je 4. kontrola.

Paní na kontrole je překvapená, že už jsem zde a to jdu opravdu pomalu, neboť jsem po nemoci. Dostala
jsem razítko, linecké kolečko od pořadatelky s láskou pečené + proběhlo společné foto od kolegy na kole, co
je přijel zkontrolovat, haha. Zde je možnost občerstvení ve stánku. Neodolám malému pivku, poděkuji za
pozvání na výbornou česnečku, nebo gulášek... ptám se, zda nejde přede mnou parta turistů. (Stále doufám
a věřím, že dojdu přátele z Nového Města, oni totiž přijeli dříve autobusem do Hradce Králové, nechtěla
jsem je zdržovat a navíc mé pokašlávání = prostě to tak mělo být).
Odcházím do závěrečné trasy, kus neznačený, zvládla – prošla Černou stráň do “kopce” fakt dobrý kopec
až k zelené značce, která mne dovedla klikatě lesem Ke Křivé Lípě dále na cestu Písečnici do cíle, neboli
ranního startu.
Jsem zde v 11.50 hod. Obdržím diplom, poděkuji a pochválím vzorné značení a počasí. Nechám si poradit
jak pro vizitku do nového Infocentra. Ráno jsem jela č. 1, teď v 12,16 mne veze trolej č. 2 z Nového Hradce
Králové – vyhlídková jízda k muzeu. Šup, šup do Infocentra, je takové zvláštní, koupím vizitku věnné město
Hradec Králové. Nechám si
poradit cestu na ČD, zde už
to trochu znám, okouknu
výklady, podchodem, pasáží
s obchody spěchám na vlak.
Zvoní telefon, volají přátelé
z Nového Města, vyprávím
jak jsem se je snažila dojít,
ale oni šli svou trasu a už
čekají na autobus do
Nováče. Na nádraží stihnu
pozdravit Pepu Pilaře,
koupím kávu z automatu, “hurá” našla jsem správné nástupiště 4. kolej s mým vláčkem. Ve 13,04 hod. jedu
zpět, šťastná, zdravá (odložila kašel) domů do Trutnova.
Celkem 220 pochodníků. Ušla 14 + 2 = 16 km.

Maruš

