Na pochody chodím, užívám si je, ale reportáže…Luděk byl spisovatel…

18.10.2015 Pochod Spadaným listím v Úpici
Je sobota, počasí podzimní, spěchám na autobus, který mne v 8.05 hod.
odváží na start pochodu. Jede též naše parta seniorů, kteří mají svou trasu
s průvodkyní. Na náměstí v muzeu mě vítá Míra Vořechovský s kolegyní. Nabízí
vizitky a další suvenýry, já zaplatím 10Kč startovné a vyrážím na trasu s plánkem
v ruce do pošmourného počasí. Venku je kontrola s občerstvením pro pochodníky
100 Podkrkonoším, kterou běží nadšenci od 22hod. ze Zvičiny – Bílá Třemešná. Já
tedy po žluté stoupám na Kvíčalu a potkávám hochy, kteří běží na náměstí na
občerstvovací kontrolu u muzea v Úpici. Prohlížím si zahrádky, je docela provoz je na
silnici. Klesnu k železničnímu přejezdu a pokračuji po cykloznačce až na Končiny.
Dlouho jsem zde nešla, spousta vzpomínek se vybavuje, po chvilce jsem na začátku
Markoušovic, jsem nadšená touto malebnou obcí, konečně vím, kde mají sokolovnu
s možností se ubytovat. Připadala jsem si jak Alenka v říši divů. Na konci obce je
velký pomník, u kterého se napiji čaje z termosky. Začíná nepříjemně pršet a mlha
houstne. Přejdu na červenou značku, stoupám okolo sochy Josefa II. s možností
občerstvení, ale dnes se už těším na Řehačku. Neodolám spadaným kaštanům, bylo
krásné sbírání, ale pronesly se až do Trutnova.
Konečně po louce a malý výpadek cesty z mé hlavy, čekám prudké stoupání,
ale přece nejdříve hřebenovka, na ní potkám další stovkaře, pošlu je dobře, sama
nakonec jupíí vzhůru na Řehačku, zde mne vítá paní Vořechovská. Obdržím diplom a
magnetku s obrázkem chaty KČT.
Je zde plno, parta z Lomnice nad Popelkou, Pepa Pilař s partou z Nové Paky.
Došel Otík s Maruškou z Hradce Králové a Erika Kabrhelová. Dáme si polévku a pivko,
pohovoříme o všem možném. Mám velké dilema, zda jíti do Malých Svatoňovic pro
vizitku muzea u nádraží a potom vlakem domů. Nakonec zvolila dobře, původní trasu
dodržet ( muzeum bylo zavřené ). Kolem 13h. vyrážím po zelené značce z chaty
Řehačky do Lhoty u Trutnova – v Poříčí okolo Kučerů – Trutnov v 14.30 hod. . Jsem
v cíli a světe div se, vykouklo sluníčko.
Celkem 24 km.
Maruš

24.10.2015 – Soukromý výlet s přáteli pro vizitku do Jablonce nad Nisou
Trasa: Jablonec nad Jizerou – Tomášův kříž – Čermákovy Rovně – Prdek –
Hvězda Příchovice – Tesařov
11km
Úžasné počasí, trasa… A jak je ten svět malý, potkali jsme zde manželé
Hýblovi a dvě známé, co znaly mou mamku.
Jirka, Vláďa a Maruš

31.10.2015 – Sama soukromí výlet
Trasa: Vrchlabí – Strážné – Liberecká bouda – Dolní Dvůr – Vrchlabí
V 6.16h. jsem vyrazila vlakem do Vrchlabí. Za chladného ale slunečného rána,
vyšlápla pomalu na Strážné (vizitka), úžasné výhledy, v potravinách razítko, startovní
teplé pivko Krakonoš a vzhůru. Spíše klesám po sjezdovce dolů k Luisině údolí a
vzhůru k Liberecké boudě, osmělím se, vstoupím, požádám o vizitky, razítko,
poprosím o kávu.
Po malé pauze smělé dál do Dolního Dvora. Zde mne vítají zvonky, na
kostelíku je 10h., úžasné přivítání. Čtu, že hrají pouze v 10h. a 17h. jsem pyšná a
šťastná za to. Teď už zbývá najít hotel, kde získám poslední vizitku, musím se ptát,
je totiž přejmenován na Ettel. Kousek po silnici, už ho vidím, sice otevírací doba je až
v 11hod., osmělím se a optám, zda mohu poprosit o vizitku, pan vedoucí odložil
vysavač a s láskou prodal. Poděkuji a zpět ke kostelíku, přes lávku a nahoru přes

Jankův kopec, nahoře malý relax u kapličky s dopitím čaje z termosky. No a po
chvilce jsem zpět ve Vrchlabí. V 12.59hod. jedu vláčkem zpět z Vrchlabí do Trutnova.
Celkem 17km
Maruš

