Turistický výlet do Nového města, dále přes Peklo do Náchoda 1.8.2015

Na tento chystaný výlet se nás na nádraží ČD sešlo 8 turistů.
Z důvodu výluky vlaků z Trutnova jsme počítali s předčasným odjezdem
náhradního autobusu a tak už po 7 hodině jsme přešlapovali na nádraží.
Nastoupili jsme do připraveného autobusu, který zajížděl ke všem vlakovým
zastávkám. Z těchto důvodů jsme pochopitelně dojeli do Starkoče s velkým
zpožděním. Tady nás žádný vláček nečekal. Co teď?, čekat skoro 1 ½ hodiny
na spoj? Mělo by to pro nás dost velké zdržení a cenu?
Rozhodli jsme se zvolit náhradní řešení (jinou trasu). Zvolili jsme trasu ze
Starkoče přes Kramolnu do Náchoda. Už dávno jsme tudy nešli, ba někdo
ještě vůbec ne. A myslím, že jsme nelitovali. Překvapila nás výstavba na
Kramolně – jeden nový dům, vedle druhého – je vidět, že je to hned u
Náchoda. Pokračovali jsme po modré značce až na rozcestí, kde jsme se
zastavili u poutače na probíhající boje v r. 1866 a přešli na červené značení.
Před vojenským hřbitovem jsme odbočili vpravo, asfaltovou cestou z kopce
dolů. Pomalu jsme sestupovali do údolí kolem koňské stáje, až jsme narazili
na hlavní silnici. Tu jsme překročili a opět cestou pro pěší jsme došli
k avizované restauraci Vatikán.
Restaurace nás mile překvapila jídelníčkem i cenami. Pavlišovský řízek byl
opravdu přes celý talíř, svíčková byla též výborná. Protože tato restaurace je
blízko náměstí, pokračovali jsme přes město, že si dáme někde kávičku.
Bohužel, bylo poledne a zavřeno.
Z důvodu výluk na Jaroměř jsme se rozhodli jeti domů přes Teplice n/M.
Vláček odjížděl ve 13 hod., a tak jsme se pomalu přemístili na nádraží. Při
hodnocení dnešního výletu jsme vzpomínali na množství techniky, kterou
jsme viděli rozmístěnou po celé délce tratě, právě tak nás překvapili obrovské
zajišťovací práce terénu v Adamově v zatáčce kolem Úpy. Bohužel, tyto práce
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je potřeba udělat a je dobře, že se dělají, i když to pro nás představuje určité
omezení. Počasí nám přálo, 8 km jsme našlapali.

Irena
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