Poslední pochod roku Nová Paka

Tento název z daleka neplatí, je to jenom takové setkání, kde se sejde
dost lidí (letos 186 celkem), co se dlouho neviděli. Jako já s Jirkou
z Turnova od letního etapáku. Sjela se naše parta - já vyjela z Trutnova
v 6.16 hod, v Martinicích přistoupil Vláďa, Jirka ve Staré Pace a nakonec
dorazila Jozefína z Horek u Staré Paky autem. Chyběl Vašek ze Žacléře a
Alča s Jardou, neboť měli schůzku značkařů v Trutnově.
Po malém posezení s přáteli a pořadateli u malého pivka, mimo jiné i o
chystaném puchýři v Bělohradě, jsme konečně v 8.30 hod. vyrazili na
trasu. A ejhle, krásná sněho-dešťová přeháňka, nás vůbec neodradila.
Jdeme upravenou trasu, neboť Vláďa stále nemusí moc kopce po operaci
srdíčka. Je tedy pod mrakem, občas přeháňka, trasa suchá jak říkáme,
tudíž se těšíme na Pepu Tauchmana, který nás vítá na kontrole pod
Kozincem, vybaven i stříškou. Dnes je to spíše na horký čaj, ale dáme
pivko, neboť se říká, v létě ochladí, v zimě zahřeje. Co si tak povídáme a
přispějeme i na chatu v Beskydech mne napadne, v tomto čase si dáti
malého ruma, protože jsem již od 28.9.2016 mezi seniory oficiálně. Byl to
tedy malý důvod k oslavě…haha. No a před cílem konečně otevřená
restaurace Mája na Vrchovině. Příjemné posezení, obsluha, poobědvali
jsme, venku samozřejmě vyšlo sluníčko, které na nás počkalo a
doprovodilo do cíle dnešního bezvadného setkání = příjemné s užitečným
(trasa+pokec). Hlavně jsme zavzpomínali na Luďka, co se vrátil z lázní,
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na Karla Sobotku, jak jsme vždy slavili svátek, Jirku Fišeru co nás
doprovázel na stovce a další, co již nejsou mezi námi. Děkujeme
pořadatelům za hezký den.
Trasa : Nová Paka – Balka – Veselka – Levínská Olešnice – Nedaříž – Horka
– Kozinec – Veselka – Vrchovina – Nová Paka
Maruš
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16 KM

