Tichem sněhového království od přehrady do podhůří
Sice je mezisezóna, přesto se mi zachtělo do hor za vizitkami. Poprosila kolegu za
částečný doprovod a navigaci (horský vůdce Vláďa). V sobotu 12.11.2016 tedy v 8.16 hod.
spěchám na vlak, je nádherně slunečno. V Kunčicích přestup, dále do Vrchlabí, zde již
čeká kolega, počkáme na bus do Špindlerova mlýna, pohovoříme s úžasným kolegou
vousatým o turistice. V 9.31 hod. nás autobus zaveze k přehradě ve Špindlerově Mlýně.
Jede s námi mamka s klučinou na běžky, příprava na blížící se soustředění. Vyloudilo
úsměv na tváři, ale přála jim první svezení na běžkách. My přejdeme silnici a vzhůru, ale
pozor, zmrazky na cestě nás nutí jíti opatrně k hotelu Clarion. Neskutečný kolos 4
hvězdičkový. Příjemná recepční mně prodá vizitku a vyndá již opravené razítko, byl zde již
Jirka z Turnova tam byl dva dny před prodejem vizitek, pak jsem tam byl i já nedávno.
Vláďa tedy vesele razítkuje. K hotelu to byla předehra, teď prudší stoupání k rozcestníku,
kde si vzpomínám, mnohokrát šli. Pokračujeme tedy vpravo k penzionu U Novotných, kde
je sice dnes zavřeno, ale po domluvě mně paní prodá vizitku. Kocháme se výhledem na
přehradu a dále, nebyl by zde špatný pobyt….no nic, vydáme se zpět k rozcestníku,
přečteme si o kapličce, co zde stojí. Rozcestník nás směruje po zelené na Rovinku, naše
oblíbené místo, s neskutečným občerstvením. Sluníčko se schovalo asi bude sněžit.
Projdeme okolo chaty U Piráta, má dnes zavřeno, nevadí. Před polednem dojdeme k cíli,
juppí, mají otevřeno, sedí zde větší parta rodičů a dětí. Poobědváme, chata se zaplňuje,
vyrazíme za třetí vizitkou dál po zelené na Benecko. Zase vzpomínky, jak jsme zde šli ještě
celá parta, je to lesem takovým údolím nebo kaňonem – romantika. Na kraji Benecka si jde
Vláďa vyfotit poutač na Hančovu chatu, já opatrně po silnici, zase nepříjemné zmrazky, ani
nevím jak…padám na loket a bok, pád trochu utlumil batoh, nebylo to vůbec příjemné…
Zvednu se, odražená, celá. Vyslechnu jak klesnu pro poslední vizitku chata Na Špici
v Benecku se zvířátky a pestrým vybavením pro děti, vlek u nosu. Opatrně sejdu, obejdu
chatu a nic. Říkám, nevadí, stavím se jindy, v tom se otevřou dveře a paní hlásí, že je
zavřeno, co potřebuji. Nesměle poprosím o vizitku a paní chudák ruku na dlaze
sešroubovanou a odoperovanou v Egyptě. Upadla při výstupu z bazénu….
Pokec při koupi a razítkování do deníčku a vandrbuchu, poděkuji, popřeji brzké zahojení a
už spěchám zpět do kopce k silnici za kolegou. Neodolám a stavím se ve sportovních
potřebách, neboť sháním bundu na turistické výlety. Příjemná paní, byla tam i bunda mých
snů, ale nakonec zvítězil rozum atd.. Dotaz, zda mohu platit kartou rozhodl, že nic nebo
zítra vyrazit znovu.
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To už volá kolega, kde jsem, šel napřed (protože kopce nemusí a navíc už tam byl,
proto dobře věděl, kde ta chata je). Dali jsme pivko a čekalo nás loučení, já si přála nějaké
kilometry a on zase frčel z výletu se mnou, na další do Turnova za Jirkou, protože v neděli
šli po vizitkách v Praze. Nasměroval mne na červenou značku k hotelu Kubát a dále do
Vrchlabí (viz trasa). Pěkný den, jen jsem zbytečně spěchala a čekala hoďku na vlak, který
dovezl partu fanoušků na hokejový zápas doprovázený eskortou policie. Po 16.59 hod.
odjela do Kunčic, vlak čekal na nás, neboť se chytlo zpoždění díky fanouškům a pak už
dojela do Trutnova.
Trasa: Labská (bus) – hotel Clarion – penzion U Novotných – U Piráta – Na Rovince
– Hančova bouda - Chata na Špici – Benecko – Křížovky - Vrchlabí
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celkem 20 km

